
Povodně 2010
V květnu a červnu Zlínský kraj postihly ničivé povodně.   

Foto: Ivo Mitáček 
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 ▪ Rekonstruovaný úřad a kulturní dům
Ve Starých Hutích na Uherskohradišťsku byl 
otevřen nově zrekonstruovaný obecní úřad 
a kulturní dům. Tento projekt byl podpořen 
z programu INTERREG IIIA ČR – SR a z národ-
ních zdrojů částkou 525 tisíc korun. Vlastní 
rekonstrukce objektu se uskutečnila v  ob-
dobí od dubna 2008 do října 2009. Celkové 
náklady činily 14 milionů korun. Z Programu 
rozvoje venkova obec získala 12,5 milionu 
korun. „Společně jsme dokázali zrealizovat 
dílo v hodnotě více než desetinásobku roč-
ního rozpočtu obce,“ řekl starosta Starých 
Hutí Radim Pikner. Slavnostní otevření se 
uskutečnilo 5. června.

 ▪ Poradna pro seniory
Krajská rada Zlínského kraje Svazu důchod-
ců ČR poskytuje poradenství seniorům v ře-
šení sociálních, finančních, majetkových 

a právních problémů. „Důležité je především 
poradenství ohledně finančních záležitostí, 
například půjček a  úvěrů,“ uvedl předseda 
krajské rady svazu Rudolf Dočkálek. Poradna 
na Lorencově ulici 3791 ve Zlíně je otevřena 
každý čtvrtek od 9.00 do 12.00. Více informa-
cí na telefonním čísle 577 011 528. 

 ▪ Nezaměstnanost klesla
O  šest desetin procentního bodu na  10,1 
procenta poklesla v květnu míra nezaměst-
nanosti ve  Zlínském kraji. Na  konci května 
úřady práce v kraji evidovaly celkem 31 659 
uchazečů o zaměstnání. ,,V květnu se na úřa-
dech práce v kraji zaevidovalo 2  544 ucha-
zečů o zaměstnání, vyřazeno jich bylo 4 380. 
Ve  srovnání s  dubnem došlo k  poklesu po-
čtu nově evidovaných uchazečů, ale také 
k poklesu počtu uchazečů z evidencí úřadů 
práce vyřazených,“ řekla mluvčí zlínského 

úřadu práce Miriam Majdyšová. Nejvyšší ne-
zaměstnanost je na  Kroměřížsku (11,7 pro-
centa), následuje Vsetínsko (10,8 procenta), 
Zlínsko (9,3 procenta) a  Uherskohradišťsko 
(9,2 procenta).

 ▪ Liškova tvorba v Senátu
Prostory Senátu PČR hostily výstavu dřevo-
řezeb Jaroslava Lišky z  Brumova – Bylnice, 
rodáka ze Štítné nad  Vláří. V  předsálí jed-
nacího sálu bylo možné zhlédnout výstavu 
po  dobu dvou týdnů. Tvorbu Jaroslava Liš-
ky prezentují především motivy týkající se 
rodného Valašska a motivy sakrální. „Výstava 
pana Lišky se zařadila mezi další úspěšné 
akce, které v rámci propagace regionální kul-
tury každoročně pořádáme,“ uvedla senátor-
ka Jana Juřenčáková. Vernisáže se zúčastnila 
řada starostů a starostek ze Zlínského kraje 
a obyvatel regionu.

15-22   redakční příloha Východní Morava

19, 22-24   reklamní strany

Vážení a milí spoluobčané.

Přesně nevím, co by mělo být v úvodníku, aby 
byl v souladu s pravidly žurnalistiky. Domnívám 
se ale, že by měl obsahovat nějaké zhodnocení, 
poselství k významným událostem, které pro-
běhly nebo se očekávají v životě Zlínského kraje. 
V  minulých dnech jsme se mohli přesvědčit 
o tom,  jakou sílu mají media , kterým se spolu 
s kampaní některých stran podařilo vytvořit pře-
vrácený obraz ukazující jen dva typy lidí v naší 
společnosti. Ty zodpovědné, nechtějící  připus-
tit další zadlužování země, a ty „poživačné“, kteří 
si chtějí žít nad poměry bez zřetele toho, jak to 
potom dopadne.  Navíc, že těmi zodpovědnými 
jsou ti nejvíce majetní bez ohledu, jak k těm ma-
jetkům přišli. Těmi „poživačnými“  jsou naopak 
lidé s nízkými příjmy, rodiny s dětmi, důchodci, 
nezaměstnaní, nemocní. Převrácení reality ved-
lo k tomu, že se mladí poštvali proti starým, pro-
tože se tvrdilo, že vyčerpávají státní kasu sociálními dávkami. Už nějak zaniklo, že jsme zpackanou 
privatizací, tunelováním polostátních podniků a sanací bank před jejich privatizací přišli o více než 
sedm národních důchodů, že se neřeší, kudy ze státní pokladny unikají peníze nebo proč se tam 
nedostanou ty, co tam patří.
Ve standardní demokracii bývají dvě silné demokratické strany rozlišující se mírou přerozdělování 
finančních prostředků. Očekávalo se, že tuto roli budou plnit sociální a občanští demokraté. Ti ale  
byli v těchto parlamentních volbách potrestáni největší ztrátou voličů a až čas ukáže, kdo byl vlast-
ně potrestaný. Přes všechna překvapení, která se udála, mám za to, že v demokracii mají své místo 
ukotvené strany s jasnou ideologií, čitelným programem a světonázorem, nikoliv marketinkové pro-
jekty. To také záleží na lidech. Proto koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL ve Zlínském kraji je životaschopná 
a funkční. Soustřeďuje se na řešení problémů  obyvatel našeho regionu. 
V minulých dnech jsme se také mohli přesvědčit o další síle – tentokrát přírody. Opět jsme byli proti 
její  moci malí… Povodně nám ukázaly, jak dokáže být příroda nekompromisní, tvrdá a to čím dál 
častěji. Po  zkušenostech z  minulých povodní a  záplav jsme opět rekapitulovali, co všechno jsme 
ještě mohli udělat lépe. Nejvíce však mrzí, že to, co bylo připraveno zrealizovat, skončilo na nevůli 
vlastníků pozemků.
Mohu ale konstatovat, že jsme byli zase o něco lépe připraveni, a to i technicky, a že souhra jednotli-
vých složek Integrovaného záchranného systému při zásazích v zaplavených územích byla na vyso-
ké úrovni. Rád bych proto poděkoval nejen členům IZS, všem členům povodňových komisí, vedení 
radnic, pracovníkům Zlínského kraje a všem, kteří jakkoli pomohli při odstraňování povodňových 
následků, ale především těm, kteří se dostali do přímého ohrožení vodou, že dokázali tuto situaci 
zvládnout. Snad nevyslovím neskromné přání – že všem přeji, aby nám příroda už ukazovala jenom 
příjemnou tvář. 
A proto teď pojďme k věcem veselejším. Nastává čas prázdnin, dovolených. Všem dětem přeji, aby 
svým vysvědčením udělaly rodičům radost, mohly si užít krásných pohodových prázdnin a aby jim 
neutekly rychle, ale právě tak akorát, aby se mohly zase těšit do školy. Všem ostatním, aby si mohli 
dovolit a užít dovolenou a rekreaci podle svých představ a načerpali mnoho energie do dalších dnů.

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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 ▪ Napřímení silnice
Šarovy, Březolupy – Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje zahájilo v červnu rekonstrukci a pře-
ložku silnice II/497 v úseku Šarovy - Březolupy. 
Součástí stavby je směrová, výšková i šířková 
úprava trasy této komunikace, včetně odvod-
nění, zastávkových pruhů, zárubní zdi, do-
pravního značení a nezbytných přeložek inže-
nýrských sítí. Celková délka stavby je 1 790 m, 
celkové náklady realizace stavby jsou téměř 
120 milionů korun. Stavba je spolufinanco-
vána z  evropských fondů v  rámci Regionál-
ního operačního programu. Termín úplného 
dokončení prací je 17. června 2011. Po dobu 
stavby platí pro nákladní automobily objízdná 
trasa přes Otrokovice, Napajedla. Pro osobní 
automobily bude silnice průjezdná s  částeč-
nými uzavírkami. Doprava bude řízena světel-
nou signalizací. 

 ▪ Koryčany mají nové odpadové centrum
Koryčany – Na  tři tisíce obyvatel města Kory-
čany může využívat služeb nově vybudované-
ho odpadového centra. To umožní komplexní 
a jednoduché řešení nakládání s komunálními 
odpady v podobě sběru a dotřiďování papíru, 
plastů, skla a  nápojových kartonů. Nové cent-
rum poslouží také pro sběr nebezpečných od-
padů, jako jsou oleje, zbytky barev či zamaště-
né textilie, a také pro shromažďování a třídění 
objemných odpadů, což je například nábytek, 
zahradní nářadí a pneumatiky, i biologicky roz-
ložitelných odpadů. Nové odpadové centrum 
je uzpůsobeno také pro sběr a zpracování bio-
logicky rozložitelných odpadů - posekaná trá-
va, vytrhaný plevel či ořezané větve. Odpadové 
centrum bylo vybudováno v areálu bývalé pily. 
Uznatelné náklady dosáhly téměř 20,5 milionu 
korun, z toho dotace EU činila 17,4 milionu ko-

run, státní rozpočet ČR poskytl  na  tento účel 
jeden milion korun.

 ▪ Neziskovky a  kraj spojuje memorandum 
o spolupráci
Zlínský kraj – Prosazování společných cílů a zá-
jmů, výměna a  využívání zkušeností a  koordi-
nace aktivit spolupracujících subjektů, na  této 
formě spolupráce se shodly Zlínský kraj a Aso-
ciace nestátních neziskových organizací Zlín-
ského kraje (ANNO). Společné memorandum 
má napomoci v rozvoji neziskových organizací, 
jež spontánně vznikají na základě svobodného 
rozhodnutí občanů, na  území Zlínského kraje. 
Snaží se o  udržování a  rozvoj kulturních, spo-
lečenských, sociálních aktivit. V  následujících 
letech je předpoklad zvýšení spolupráce nezis-
kového sektoru především v oblasti vzdělávání 
a také realizaci společného projektu s Univerzi-
tou Tomáše Bati ve Zlíně.

Kroměříž – Areály bývalých kasáren slouží 
firmám, školství i veřejnosti. Kroměřížská rad-
nice otevřela v  minulých dnech na  místě bý-
valých kasáren nové Hanácké náměstí. Vzniklo 
přestavbou někdejšího vojenského nástupiště 
v  bývalých Žižkových kasárnách. Asfaltová 
plocha se změnila v náměstí s parkovou úpra-
vou, fontánou, dětským hřištěm a malým am-
fiteátrem. Náklady převýšily 35 milionů korun. 
Rekonstrukce Hanáckého náměstí začala loni 
na  jaře. Postupně byla položena nová kana-
lizace, vodovod a  další sítě a  vybudovaly se 
nové komunikace a  chodníky. Bylo instalo-
váno veřejné osvětlení, přibyla kašna, dětský 
koutek, malý amfiteátr pro drobné kulturní 
akce i  lavičky a odpadkové koše. „Po obvodu 
náměstí je stovka parkovacích míst pro osobní 
vozy a osm míst pro autobusy,“ uvedl vedoucí 
odboru rozvoje městského úřadu Josef Koplík. 
Podmínkou realizace je bezplatné parkování 
nejméně po dobu pěti let.  Čtyřiadvacet mili-
onů korun získalo město jako dotaci z Regio-

nálního operačního programu, zbytek z vlast-
ního rozpočtu. Areál Žižkových kasáren včetně 
Hanáckého náměstí by se měl postupně stát 
městskou čtvrtí s  novými ulicemi, obchody 
a  obytnou zástavbou. V  areálu Rybalkových 
kasáren byl postaven hypermarket a chystá se 
i nové obchodní centrum a výstaviště.
V  areálu bývalých kasáren ve  Valašském 
Meziříčí má dnes sídlo azylový dům, archiv 
městského úřadu, pobočka okresního sou-
du, ubytovna, svou budovu zde má Hasičský 
záchranný sbor, Katastrální úřad aj. Někte-
ré  budovy byly zrekonstruovány na  bytové 
domy. V  tomto areálu se nachází řada drob-
ných provozoven, mají zde sídla podnikatel-
ské subjekty. Probíhá zde revitalizace zeleně 
i  rybníčku. Do  života města se dobře začle-
nilo i  území bývalých kasáren v  Uherském 
Hradišti. Je nyní složené ze zóny vzdělávací 
s  kolejemi, menzou, univerzitní knihovnou 
a fakultou vysoké školy, zóny komerční se su-
permarketem a zóny pro bydlení. (vc)

Místo kasáren nové náměstí

Zlínský kraj – Firmy, které se zaměřují na ino-
vace svých produktů a aktivně působí ve 
Zlínském kraji, se mohou přihlásit do dru-
hého ročníku soutěže o titul Inovační firma 
Zlínského kraje 2010. Soutěž hodnotí firmy 
na základě přihlášek s popisem jejich kon-
krétní inovační aktivity a přístupu k řešení 
inovací. Reálnou šanci na úspěch v soutěži 
mají firmy, které v minulém roce dosáhly díky 
inovacím svých výrobků, služeb, procesů či 
technologií dobrých výsledků při rozvoji své-
ho podnikání. Nezáleží na velikosti či ekono-
mické síle firmy. Organizací soutěže je pově-
řeno Technologické inovační centrum, které 
provozuje internetové stránky soutěže www.
inovacnipodnikani.cz/soutez. Vyhlášení vý-
sledků soutěže se uskuteční na podzim 2010. 
V loňském pilotním ročníku soutěže zvítězila 
společnost 5M z Kunovic.  (vc)

Zlín – Rozvoj kreativity a podnikatelského du-
cha, to jsou hlavní cíle každoroční prestižní 
soutěže, kterou pořádá zlínské Technologické 
inovační centrum. Letos si celkové prvenství 
za  komplexní propracovanost a  inovační po-
tenciál odnáší záměr realizace 3D holografic-
kých projekčních systémů pro výlohy obcho-
dů a  veletrhy. Vítězný podnikatelský záměr 
zpracovala Veronika Mikalová, studentka režie 
a scenáristiky na FMK UTB ve Zlíně. Její návrh 
umožní prezentaci zcela libovolného komerč-
ního nebo informačního sdělení na  povrchu 
speciální projekční plochy, jejíž hlavní výhodou 
je průhlednost. „3D filmy jsou v  kinech stále 
populárnější, dokonce se již vyrábí 3D televize, 
tak není důvod, aby reklamní projekce zůstaly 
pozadu,“ říká Mikalová. „Trojrozměrné efekty 
vystupující do  popředí navíc přímo vybízí zá-
kazníka k doteku, čehož lze dále využít napří-
klad instalací dotekových senzorů či jiných in-
teraktivních prvků,“ doplnila autorka.  (red)

Studentka univerzity 
uspěla s holografií

Firmy mohou 
soutěžit v inovacích

Nově otevřené Hanácké náměstí v Kroměříži.    Foto: Pavel Zrna
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Milena Kovaříková
Profesí ekonomka. Má bohaté životní zkušenos-
ti z  práce na  poště, ve  strojírenském podniku, 
v  ochraně přírody a  krajiny, z  mnohaleté podni-
katelské činnosti i  z  funkce starostky města. Žije 
v  Brumově-Bylnici, je vdaná, má dvě dcery. Mezi 
celoživotní aktivity patří sport. Miluje pobyt v pří-
rodě, ruční práce, pečení, zdobení perníků a dortů.

Taťána Nersesjan
Profesí je učitelka, pracovní zkušenosti má ale i ze 
sociální sféry a z regionální televize. Žije ve Vsetí-
ně, má osmnáctiletého syna. Mezi její záliby patří 
sport a vycházky do přírody. Ani na jedno ale nyní 
mnoho času nezbývá. V radě spadají do její kom-
petence sociální věci a národnostní otázky.

Hana Příleská
Absolventka VŠCHT Pardubice, obor textilní tech-
nolog vláknitých materiálů. Žije v  Uherském Os-
trohu, je vdaná a  má dvě děti. Mezi záliby řadí 
především kolo, brusle a ruční práce všeho druhu. 
V krajské radě je odpovědná za zdravotnictví.

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky? 
MK: Mé politické začátky byly doslova kruté. 
Do  funkce starostky města jsem vstoupila pří-
mo z  podnikatelské činnosti, bez předchozích 
zkušeností z působení v orgánech města, jako je 
rada či zastupitelstvo. Do voleb jsem tehdy šla 
z osmého místa kandidátky a výsledek byl pro 
mě velkým překvapením i  závazkem. Jako sta-
rostka jsem si plně uvědomila, že politika nejsou 
jen investičních akce, ale především práce s lid-
mi. Důležité je vnímat potřeby všech lidí - mla-
dých i seniorů, zdravých i nemocných, bohatých 
i  sociálně slabých, vzdělaných i  nevzdělaných, 
věřících i nevěřících. Nešťastné je, pokud někdo 
hájí zájmy jen určité skupiny bez vazby na ostat-
ní, což se často děje. Hlavním a jediným měřít-
kem odvedené práce je pro mě vlastní svědomí.

HP: Nabízí se mi rychlá odpověď: „Z  blbosti.“ 
Nyní vážně. V roce 1989 jsem byla na mateřské 
dovolené, i mě zasáhly „cinkající klíče“. Díky ma-
lému dítěti jsem měla více času, ve společnosti 
zprvu vládlo vidění Občanského fóra, potom 
modré vidění ODS, a někteří jsme jen hleděli, že 
opět všichni jsme si rovni, někteří však rovnější. 
Nejefektivnější způsob, jak do  toho zasáhnout, 
bylo veřejně se angažovat buď mimo politickou 

stranu, nebo v  rámci politické strany. Já jsem 
zvolila druhou možnost. 

TN: Určitě nešlo o  rozhodnutí ze dne na  den.
Důvodem byla moje nespokojenost s politickou 
situací, jak to známe všichni: Kritizujeme, stěžu-
jeme si, zlobíme se… Přestalo mě bavit jen pla-
ně kritizovat.

Jak se vám daří v  politických jednáních? Je 
výhoda být ženou v mužském prostředí?
MK: Politická jednání v  mém podání často 
končí jednáním v  rovině lidské. Neznamená 
to ale, že bych si neuměla důležité věci rázně 
prosadit. Být ženou v mužském prostředí je ur-
čitě výhodou pro ženy mladé a atraktivní, což 
bohužel není můj případ. Obecně vzato je mi 
jedno, zda jednám s ženami či s muži, důležitý 
je obsah a výsledek. Jinak jsou ženy nepochyb-
ně zpestřením každého mužského kolektivu, 
což usuzuji i z galantního chování mých kolegů 
v krajské radě. 

TN: Zatím se pořád v  této oblasti považuji za 
„nováčka“ a učím se. Baví mě to. Rozšiřuji si ob-
zory a poznávám nové a nové souvislosti. Muži 
obecně mají někdy ve zvyku ženy v politice ma-
linko podceňovat, což může být výhodou i ne-
výhodou. Naše kolegy v radě musím pochválit, 
že pokud zrovna nejde o střet našich resortních 
zájmů, tak se snaží být galantní, milí a vstřícní.

HP: Nerozlišuji, zda jednám s ženou či mužem, 
ale zda moje argumenty jsou druhou stranou 
přijímány či nikoliv. Spíš se zaměřuji na  osob-
nost a způsob myšlení člověka a k tomu se sna-
žím přizpůsobovat svoji argumentaci. Neumím 
a  ani nechci dlouho chodit kolem horké kaše. 
Výhodu či nevýhodu ženství v  mužském pro-
středí neumím posoudit. Nebyla jsem mužem. 

Často se mluví o  tom, že politika člověka 
změní. Jak je to ve vašem případě?
MK: Protože mám stále stejné přátele a nezmě-
něný žebříček hodnot, jsou to pro mě identifiká-
tory toho, že jsem se výrazně nezměnila ani já. 
Stále je u mě na prvním místě člověk bez ohle-
du na to, jaké vykonává povolání. Velká změna 
u mě nastala v tom, že jsem výrazně omezila své 
koníčky pro nedostatek času. Nějakou dobu mi 
trvalo, než jsem se s tím srovnala.

TN: Politika stejně jako jakákoli jiná práce ná-
ročná na čas změní především způsob a rytmus 
života. Člověk nestíhá všechno, co by chtěl, musí 
si vybrat a zákonitě něco oželet. Musí zvážit své 
priority. Je to těžké, řady věcí, které nestíhám 
a  odkládám, mi je líto a  chybí mi. Věčně spě-
chám a někdy ztrácím trpělivost. Ale myslím si, 
že v jádru zůstávám pořád stejná.

HP: Pozoruji, že mě změnila. Změnila mě v tom, 
že v diskusích bývám ráznější než dřív. Jinak jsem 
celkem plachý člověk. Nezměnila mne v pohle-
du na svět. Pokud cítím, že je něco špatně, tak 
to řeknu nebo se to snažím, s větším či menším 
úspěchem, napravit. Záleží mi na výsledku práce 
a jsem si vědoma toho, že mám k dispozici man-
dát na dobu určitou. 

Trávíte dovolenou také ve  Zlínském kraji? 
Jaké místo čtenářům doporučíte?
MK: Pro trávení dovolené zpravidla vybíráme 
místa, kde není mnoho známých, ať si společné 
chvíle nerušeně užijeme. To je jeden z důvodů, 
proč Zlínský kraj využíváme pouze k  výletům 
často na kole třeba do Luhačovic, na Pulčínské 
skály nebo do nedaleké Sidonie. Srdečně bych 
všechny pozvala do  Brumova-Bylnice, kde si 
mohou zaplavat ve venkovním nerezovém ba-
zénu, zabruslit v kryté sportovní hale, zahrát plá-
žový volejbal, navštívit městské muzeum i bru-
movský hrad s  bohatou nabídkou kulturních 
akcí. Nelze přehlédnout ani nádhernou krajinu. 
Tady si prostě každý přijde na své.

TN: Napříč krajem máme nádhernou přírodu 
a  každá chvilka v  ní strávená mi dokáže dobít 
baterky. Valašské kopce mají svůj půvab celoroč-
ně, vyšlápnout si do nich můžete pěšky, na kole 
i na lyžích. Kouzlo jim dodávají i tradiční valašské 
dřevěnice. Oddechovou zónou jsou pro mě Lu-
hačovice. Ale přiznávám, že mi nezáleží ani tak 
na tom, kde jsem, ale s kým jsem.

HP: V kraji jsem celý rok. Dovolenou trávím ak-
tivně i neaktivně. Kolo, brusle, zahrada, rodina, 
to je to, oč tu běží. Od každého něco. Ráda trá-
vím chvíle na  rodné Hané, občas se zajedeme 
podívat k sousedům do Rakouska nebo na Slo-
vensko na Javořinu. Dovolená je pro mne i mož-
nost opravit něco „na baráku“. A co bych doporu-
čila? Přece dovolenou na kole na Slovácku.  (red)

V krajské radě
zasedají tři ženy
Při své propagaci v cestovním ruchu 
využívá Zlínský kraj motto „kouz-
lo rozmanitosti“. Jde o  zdůraznění 
toho, že jednotlivé regiony jsou co 
do  přírodního rázu odlišné a  vzá-
jemně se tedy doplňují. Málokdo si 
ale uvědomuje, že podobný prin-
cip je patrný také v případě složení 
Rady Zlínského kraje - plnou třetinu 
tvoří ženy: Milena Kovaříková, Mgr.
Taťána Nersesjan a Ing. Hana Příles-
ká. V žádném jiném kraji v ČR tak vy-
soký poměr žen v radě nenajdete. Zleva: H. Příleská, T. Nersesjan a M. Kovaříková.   Foto:  Petr Zákutný
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Povodně udeřily dvakrát
Vliv vydatných srážek a zvýšené hladiny spod-
ních vod se ve Zlínském kraji začal projevovat 
v  odpoledních hodinách 16. května. Nejhor-
ší byla situace ve  správních  obvodech obcí 
s  rozšířenou působností Valašské Meziříčí 
a  Rožnov pod Radhoštěm, dále pak v  Chro-
pyni, Zářičí a  dalších obcích na  Kroměřížsku. 
„Květnová povodeň ve  Zlínském kraji byla 
horší než ta v roce 2006, na některých místech 
jsme zaznamenali dokonce tak rozsáhlé rozli-
vy jako v  tragickém roce 1997. Šlo například 
o  Pravčice, Zdounky či Kunovice,“ uvedl ta-
jemník Krizového štábu Zlínského kraje Karel 
Malinovský. 
K dispozici je již také součet škod z první fáze 
povodní – na území Zlínského kraje jde o část-
ku ve  výši 872 milionů korun. Nejvíce utrpěl 
obecní majetek, například v  obvodu obce 
s rozšířenou působností Valašské Meziříčí vy-
číslili starostové škody na více než 97 milionů 
korun (samotné Valašské Meziříčí přes 58 mi-
lionů korun), v obvodu Vsetína pak na asi 91 
milionů korun. Rozvodněné toky a  následné 
sesuvy se podepsaly také na stavu silnic II. a III. 
třídy, které spravuje hejtmanství. Zde škody 
činí bezmála 100 milionů korun. Povodí Mo-
ravy eviduje škody ve výši 220 milionů korun.
Podruhé musel region čelit povodním na za-
čátku června. Tentokrát byla situace horší spí-
še v jižní části Zlínského kraje, a to především 
v okolí toků Olšava, Morava a Dřevnice. Napl-
no se ovšem velká voda vrátila do některých 
částí Kroměřížska – povodním znovu čelili na-
příklad obyvatelé Chropyně či Zářičí. Pro do-
kreslení situace stačí několik čísel: červnové 
povodně způsobily na území Zlínského kraje 
jedno úmrtí, musely být nařízeny dvě demoli-
ce, bylo poškozeno 74 domů, zaplaveno 1 822 
sklepů a  75 bytových jednotek. „Při záchran-
ných pracích bylo nasazeno 234 jednotek 
požární ochrany sborů dobrovolných hasičů 
a hasičského záchranného sboru, kteří při zá-

sazích v terénu použili na 300 kusů techniky. 
Hasiči byli nuceni vzhledem k velké vodě také 
evakuovat 25 osob,“ doplnil bilanci mluvčí 
Zlínského kraje Milan Plesar.

Stav nebezpečí
Kvůli povodním byl v květnu i červnu hejtma-
nem Zlínského kraje vyhlášen stav nebezpečí. 
Toto opatření umožňuje složkám integrované-
ho záchranného systému a obcím efektivnější 
postup při zvládání záchranných a  následně 
likvidačních prací vyžádaných mimořádnou 
událostí. „V  podstatě jde o  okamžité zvýšení 
pravomoci starostů v  oblasti evakuace osob, 
organizování prací a podobně. Je také možné 
v  neodkladných případech zadávat zakázky 
bez výběrového řízení tak, aby nebyly půso-
beny další škody,“ vysvětlil Malinovský.
Poprvé byl stav nebezpečí vyhlášen na dobu 
od 18. do 24. května a následně prodloužen až 
do 31. května. Platil pro správní obvody obcí 
s  rozšířenou působností Vsetín, Rožnov pod 
Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Kroměříž, Ot-
rokovice a Uherské Hradiště. Prodloužení pak 
zahrnovalo i  rozšíření o obec Kelníky. Podru-
hé stav nebezpečí hejtman vyhlásil na  dobu 
od 2. do 13. června. Tentokrát již pro celé úze-
mí Zlínského kraje.
Stav nebezpečí, který může vyhlašovat pou-
ze hejtman, se často zaměňuje se stupni po-
vodňové aktivity (SPA). V  tomto případě ale 
jde pouze o číselné a slovní vyjádření situace 
na konkrétním toku. První stupeň, zvaný stav 
bdělosti, se nevyhlašuje, nastává automatic-
ky při překročení stanovené výšky hladiny. 
Pokud nastane, zahajuje se hlídková služba. 
Při druhém stupni (stav pohotovosti) jsou již 
aktivovány povodňové orgány, například po-
vodňové komise samosprávných orgánů. Při 
třetím stupni, tedy stavu ohrožení, pak zaha-
juje činnost krizový štáb kraje. Třetí stupeň byl 
v květnu a červnu vyhlášen například na Mo-
ravě, Dřevnici, Olšavě či Rožnovské Bečvě.

Krizové řízení se zlepšilo
„Proti předešlým povodním se výrazně zlepši-
la činnost hlásné a  předpovědní služby. Proti 
roku 1997 je to skokový posun. Daleko lépe 
pracovaly taky povodňové komise obcí s roz-
šířenou působností, na  nichž leží obrovská 
odpovědnost. Skvělou práci odvedli například 
v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziří-
čí, Otrokovicích, Vizovicích, Uherském Hradišti 
a v dalších městech,“ řekl Malinovský. I nadále 
ale platí, že kvalifikaci pracovníků povodňo-
vých orgánů je potřeba zvyšovat.

Hlavní tíha leží na hasičích
Přestože v případě mimořádných událostí za-
sahují všechny složky integrovaného záchran-
ného systému a je aktivována řada povodňo-
vých orgánů, největší tíhu při záchranných 
a  likvidačních pracích nesou pochopitelně 
hasiči – profesionální a především dobrovolní. 
„Dobrovolní hasiči při takovýchto událostech 
rozhodují o  všem. Jejich pomoc, zejména při 
likvidaci následků povodní, je naprosto neza-
stupitelná. Chtěl bych proto na  tomto místě 
poděkovat všem starostům, členům povodňo-
vých komisí a  krizových štábů, dobrovolným 
i  profesionálním hasičům, všem dobrovolní-
kům a všem občanům, kteří se na likvidaci ná-
sledků povodní podíleli a ještě dlouho budou 
následky povodní odstraňovat,“ poznamenal 
Malinovský.

Důsledky povodní
Opadnutím či odčerpáním vody ale povodně 
nekončí. Teprve v tomto okamžiku se naopak 
odhalí skutečný rozsah škod, a  to především 
na  majetku obyvatel. Hasiče po  povodních 
tradičně zaměstnávají výjezdy k  sesuvům. 
K  lokalitám postiženým povodněmi pak patří 
také zvýšený výskyt komárů. Zlínský kraj proto 
zajistil 50 výjezdů speciální techniky apliku-
jící ekologický prostředek k  hubení komárů. 
Za aplikaci zaplatí kraj milion korun.
 Jaroslav Janečka

Kraj zasáhly nejhorší povodně od roku 1997

Stav hladiny řeky Moravy ve Spytihněvi
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V květnu a červnu Zlínský kraj čelil 
povodním, které způsobily rozsáhlé 
škody na majetku. V některých lo-
kalitách byla situace velmi podobná 
té, která nastala v roce 1997. Škody 
po povodních, které kraj sužovaly 
v období od 16. do 19. května, byly 
například vyčísleny na více než 870 
milionů korun. Rozsáhlý je i soupis 
škod po povodních ze začátku červ-
na. Například počet vytopených 
sklepů činil 1 822, tedy zhruba tři-
krát více než při květnové pohromě.

povodně 2010

Graf zobrazuje průběh stavu hladiny řeky Moravy ve Spytihněvi. U obou fází povodní je dobře 
patrný velmi rychlý vzestup hladiny i její následný poměrně strmý pokles. V obou fázích si situ-
ace vyžádala vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity - ohrožení. Hladina totiž překročila 
šestimetrovou hranici (červená linka). Žlutá linka označuje hranici pro druhý stupeň (pohoto-
vost) a zelená první stupeň, tedy bdělost.  Podklady: PMO, s.p., Repro: ODK
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inzerce

Červnová povodeň komplikovala dopravu ve Zlíně.   Foto:  Petr Holubář

Hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák spolu s ostatními moravskými 
hejtmany Jihomoravského kraje Micha-
lem Haškem, Moravskoslezského kraje 
Jaroslavem Palasem a Olomouckého 
kraje Martinem Tesaříkem, přednesli 
po pracovním setkání se čtyřmi minis-
try Vlády ČR výzvu k řešení situace po 
povodních 2010 a k povodňové ochra-
ně České republiky.

Hejtmani při společném jednání s  ministrem 
vnitra, ministrem pro místní rozvoj, ministrem 
zemědělství a ministrem průmyslu a obchodu 
vyzývají Vládu ČR, Parlament ČR a  politické 
strany k následujícím devíti bodům:
1. K vytvoření finančního rámce pro financová-
ní protipovodňových opatření a jeho stabilizaci 
minimálně po následující čtyři roky.
2. K  legislativním změnám zjednodušujícím 
a  zpřesňujícím možnosti urychlení výstavby 
protipovodňových opatření, a to zejména roz-
šíření vymezení veřejně prospěšných staveb 
a  opatření v  příslušných právních normách 
o  stavby, které mají chránit majetek, zdraví 
a život občanů před negativními důsledky po-
vodní a záplav, s cílem urychlit majetkoprávní 
vypořádání a maximální zjednodušení a zefek-
tivnění procesních pravidel pro přípravu proti-
povodňových staveb.
3. K nastavení rovnoprávného postavení všech 
úrovní územních samospráv při čerpání finanč-
ních prostředků ze státního rozpočtu, popří-
padě jiných zdrojů pro odstraňování následků 
povodní, tj. kraje na úroveň obcí.
4. K  jednání s  Evropskou komisí o  možnosti 

získat prostředky EU na  řešení povodňových 
škod v dotčených regionech ČR, ve spolupráci 
s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, případně 
iniciovat v Evropské komisi a Evropském parla-
mentu změny podmínek, které umožní čerpání 
prostředků z EU.
5. V  koordinaci s  kraji připravit a  realizovat 
s  účastí státního rozpočtu a  dalších veřejných 
zdrojů v letech 2010 až 2014 komplexní obno-
vu poškozené infrastruktury, včetně pomoci 
občanům, firmám a obnovu a udržení zaměst-
nanosti v regionech zasažených povodněmi.
6. V  letech 2010 až 2014 k posílení financová-
ní složek Integrovaného záchranného systé-
mu, zejména hasičů, včetně výstroje, výzbroje 
a techniky dobrovolných hasičů.
7. K  legislativním úpravám při pojišťování 
majetku.
8. Ke  stanovení pravidelné údržby vodních 
toků jako  priority vodohospodářské politiky 
Vlády ČR, včetně financování.
9. K  vytvoření jednoduchého efektivního sys-
tému dotační pomoci státu krajům a obcím při 
odstraňování následků povodní, obnově úze-

mí a  při přípravě protipovodňových opatření 
s jedním administrátorem.

Komentář hejtmana Stanislava Mišáka: 
Upozorňuji například na to, že v případě vyhlá-
šení stavu nebezpečí je krajům ze státní pomo-
ci poskytnuta částka ve výši poloviny nákladů 
souvisejících s  obnovou, kdežto u  obcí je to 
80 % a při vyhlášení vyššího stupně je to u obcí 
dokonce 100 %. Tento poměr by se měl dorov-
nat. Kraje totiž dávají obcím  prostředky ze své-
ho rozpočtu, což se v mnoha případech rovná 
penězům, které obdržíme ze státního rozpočtu. 
Dalším bodem jednání byla záležitost týkající 
se protipovodňových opatření. Ta nyní nejsou 
zahrnuta do zákonem definované oblasti veřej-
ného zájmu. Mělo by se využít stávající situace, 
kdy jsme si všichni opět uvědomili, co dokáže 
příroda, a legislativně prosadit to, aby byla pro-
tipovodňová opatření ve  veřejném zájmu. To 
by obce ocenily zejména v  případech, kdy se 
vlastníci pozemků staví proti jejich prodeji, tím 
pádem se zde nemohou vybudovat ochran-
ná opatření a  v  konečném důsledku jsou pak 
ohroženi všichni obyvatelé lokality.

Hejtmani vyzvali k řešení situace po povodních

olomoucká výzva
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Na konečných 55 staveb se vyhoupl 
počet přihlášených objektů do sou-
těže Stavba roku 2009 Zlínského 
kraje. Soutěž již po osmé vyhlásila 
krajská organizace Svazu podni-
katelů ve stavebnictví ČR, Česká 
komora architektů, Česká komora 
autorizovaných inženýrů a techni-
ků pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje Stanislava Mišáka.Záštitu soutěži poskytl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

stavba roku 2009

Cena hejtmana Zlínského kraje 
Přestupní terminál veřejné dopravy Otrokovice
Investor: Město Otrokovice
Projektant: Ing. Ladislav Alster, Projektová 
kancelář A-S
Dodavatel: SMO a.s.
Autor: Ing. Ladislav Alster
Přihlašovatel: Město Otrokovice

Finanční náklady: 68 mil. Kč
Realizace: 03/2009 – 12/2009

Kategorie I – Stavby občanské vybavenosti
Hlavní cena: Přestavba a přístavba Augustini-
ánského domu Luhačovice
Investor: TEKOO REALITY, s.r.o.
Projektant: Ing. Miroslav Moštěk
Dodavatel: Ing. Karel Hanáček-stavební firma, 
s.r.o.
Autor: Atelier Sluníčko s.r.o., David Maliňák
Přihlašovatel: TEKOO REALITY, s.r.o.
Finanční náklady: 110 mil. Kč
Realizace: 07/2008 – 11/2009

Kategorie II – Domy pro bydlení
Hlavní cena: Bytový dům Zlín – Křiby
Investor: AIP development, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Jiří Jílek
Dodavatel: PSG-International a.s.

Autor: Ing. arch. Jiří Jílek
Přihlašovatel: AIP development, s.r.o.
Finanční náklady: 300 mil. Kč
Realizace: 06/2008 – 09/2009

Kategorie III – Rodinné domy
Hlavní cena: Rezidence Zlín – Příluky
Investor: BZ Invest, s.r.o. - Ing. Zdeněk Blažek

„Letošní práce členů poroty byla velmi nároč-
ná. Mimo vizuální prohlídku přihlášených sta-
veb museli věnovat delší čas studiu projekto-
vé dokumentace. V letošním ročníku soutěže 
je přihlášeno nejvíc staveb v celé její historii,“ 
řekl předseda krajské společnosti Svazu pod-
nikatelů ve stavebnictví Petr Mikulec. Stavby 
byly rozděleny do sedmi kategorií. 
„Letošní počet staveb byl pro nás milým pře-
kvapením. Překvapením byla také velká roz-
manitost realizací. Nejvíce staveb bylo, jako 
ostatně každý rok, v kategorii občanských sta-
veb – 19. Také je stále více populární kategorie 
rozvojových projektů měst a  obcí. Zde jsme 
posuzovali 15 staveb. Velmi zajímavé se uká-
zaly drobnější realizace, například větrný mlýn 
v Jalubí, rozhledna Seninka, hudební pavilon 
v Rožnově pod Radhoštěm či dřevěné mosty 
přes Baťův kanál,“ shrnuje průběh soutěže 
předsedkyně odborné poroty Dagmar Nová. 

Nejvyšší ocenění, Cenu hejtmana Zlínského 
kraje, získala stavba Přestupního terminá-
lu veřejné dopravy Otrokovice. „Ohodnotit 
Cenou hejtmana stavbu přestupního termi-
nálu veřejné dopravy v Otrokovicích jsem se 
rozhodl nejen proto, že jde o stavbu kvalitně 
zvládnutou jejími dodavateli, ale i díky tomu, 
že je ojedinělá tím, že se v jednom místě vzá-
jemně potkávají autobusy a  trolejbusy MHD 
spolu s  vlakovou, linkovou a  automobilovou 
dopravou. Jsem rád, že toto ocenění uděluji 
také na doporučení odborné poroty. Otroko-
vický přestupní terminál je přínosem nejen 
pro město, ale stává se také moderní vstup-
ní branou do  celé aglomerace kraje,“ zmínil 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Cenu novinářů letos získala stavba areálu Vol-
nočasových aktivit v Chvalčově na Kroměříž-
sku. Součástí soutěže je také klání O nejhod-
notnější studentskou práci, do  které se letos 

zapojilo 13 středoškolských studentů staveb-
ních oborů ze Zlína a  Uherského Hradiště. 
Nejvyšší ocenění si odnesl Marek Valenta ze 
SPŠ Zlín, druhé místo patří Radce Kopečkové 
z  téže školy, o  třetí se podělili Andrea Kisso-
vá ze SPŠ Zlín a  Jan Kubeš ze SOŠT Uherské 
Hradiště. Porota se rozhodla udělit také čest-
ná uznání Vladanu Janíčkovi ze SPŠ Zlín, Pavlu 
Petrů z SOŠT Uh. Hradiště a Romanu Mikulíč-
kovi z téže školy. K soutěži tradičně patří i oce-
nění žáků středních odborných učilišť, kteří 
výborně reprezentovali kraj na  celostátních 
i mezinárodních odborných soutěžích. Tomáš 
Jiříček a Jiří Kabeláč ze SPŠ stavební Valašské 
Meziříčí získali ocenění za 2. místo v celostát-
ní soutěži žáků oboru malíř CzechSkills a po-
stup do mezinárodní soutěže EuroSkills. Filip 
Fryzelka a Tomáš Szabo ze SOU Uherský Brod 
převzali ocenění za  druhé místo v  5. ročníku 
celostátní soutěže podlahářských oborů.

Stavba roku Zlínského kraje měla rekordní účast

Bytový dům Zlín-Křiby 

Ocenění udělená v soutěži Stavba roku 2009 Zlínského kraje

Augustiniánský dům
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Cenu hejtmana získal  přestupní terminál v  Otrokovicích.

Z přihlášených staveb členové od-
borné komise vybrali v každé kate-
gorii jednu, která získala titul Stav-
ba roku 2009 Zlínského kraje. Podle 
kritérií soutěže jedna z nich může 
být oceněna titulem Grand Prix 
arch. Pavla Nováka. Odborná poro-
ta rozhodla, že v letošním ročníku 
nebude toto ocenění uděleno.

Projektant: Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. 
Jindřich Nový
Dodavatel: TOPS, s.r.o.
Autor: Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. 
Jindřich Nový
Přihlašovatel: BZ Invest, s.r.o.
Realizace: 08/2008 – 11/2009

Kategorie IV – Prům. a zemědělské stavby
Hlavní cena: Montážní a skladová hala RIM – CZ 
Otrokovice
Investor: RIM - CZ, spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. Jiří Jílek
Dodavatel: Navláčil stavební firma, s.r.o., 
KOVOTREND s.r.o.
Autor: Ing. arch. Jiří Jílek
Přihlašovatel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Finanční náklady: 41 mil. Kč
Realizace: 09/2008 – 04/2009

Kategorie V – Dopravní, inženýrské stavby 
a ekologické stavby
Hlavní cena: Modernizace lyž. areálu Kohútka
Investor: SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.

Projektant: S-projekt plus, a.s.
Dodavatel: KERS s.r.o., Skanska a.s., TECHNO-
ALPIN - EAST EUROPE, s.r.o.
Autor: Ing. Ivan Zuskin
Přihlašovatel: SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.
Finanční náklady: 112 mil. Kč
Realizace: 05/2009 – 12/2009 

Kategorie VI – Realizace rozvojových pro-
jektů měst a obcí
Hlavní cena: Město pro život – revitalizace veřej-
ných ploch a komunikací Napajedla
Investor: Město Napajedla
Projektant: Ing. Ladislav Alster, Projektová 
kancelář A-S
Dodavatel: Vodohospodářské stavby Javor-
ník–CZ s.r.o.

Autor: Architektonická kancelář Ing. arch. 
Pavel Šimeček
Přihlašovatel: Vodohospodářské stavby Javor-
ník–CZ s.r.o.
Finanční náklady: 22 mil. Kč
Realizace: 01/2009 – 12/2009

Zvláštní kategorie – Stavby realizované 
mimo kraj
Zvláštní cena: Rozšíření výrobních ploch KING-
SPAN Hradec Králové
Investor: Kingspan a.s.
Projektant: Ing. Zdeněk Tulis, Ing. arch. Martin 
Zezula
Dodavatel: PS - MSI, a.s.
Autor: SANTIS a.s.
Přihlašovatel: PS - MSI, a.s.
Finanční náklady: 70 mil. Kč
Realizace: 05/2008 – 01/2009

Cena novinářů 
Zkvalitnění volnočasových aktivit Chvalčov
Investor: Obec Chvalčov
Projektant: Ing. Josef Horák, INEX Kroměříž a 
OBCESERVIS
Dodavatel: POZIMOS, a.s.
Přihlašovatel: Obec Chvalčov
Finanční náklády: 28 mil. Kč
Realizace: 03/2009 – 10/2009

Rezidence Zlín-Příluky

Kohútka

Napajedla

Kingspan Hradec Králové

Chvalčov

RIM-CZ Otrokovice
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 ▪ Číslo dne: pět miliard korun
Zlínský kraj –  Regionální operační program 
Střední Morava vyplatil přímo na účty příjem-
ců dotací z EU od roku 2008 k dnešnímu dni 
rovných 5 miliard korun. „Z velké části se jed-
ná o investiční projekty s důrazem na zvýšení 
konkurenceschopnosti a rozvoje Zlínského 
a Olomouckého kraje, které jsou realizovány 
veřejným i soukromým sektorem,“ přiblížil 
místopředseda Regionální rady a hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák. V obou kra-
jích je už ukončeno 271 projektů představu-
jících sumu přibližně tři a půl miliardy korun. 
Dalších 150 projektů za bezmála čtyři mili-
ardy je v tuto chvíli v realizaci. Vzhledem ke 
dvoufázovému modelu hodnocení projektů 
je dalších 95 projektů schváleno k dopraco-
vání. „Celkově k dnešnímu dni uzavřel Úřad 
Regionální rady 420 smluv o poskytnutí do-

tace za 8,3 miliardy a dalších 95 projektů za 
2,3 miliardy na uzavření smlouvy čeká,“ dodal 
Stanislav Mišák.

 ▪ Zlínský kraj na veletrhu ve Vídni
Zlínský kraj – Zlínský kraj se účastnil ve 
dnech 18. až 20. května 2010 pátého ročníku 
veletrhu investičních příležitostí Real Vienna 
2010, který se konal v nově vybudovaném 
výstavním areálu ve Vídni. Veletrh předsta-
vuje prezentaci investičních a komerčních 
projektů, které jsou nabízeny jak regionál-
ními samosprávami, tak i nadnárodními 
developerskými společnostmi. Prezentace 
Zlínského kraje byla součástí společné expo-
zice všech krajů České republiky. Zlínský kraj 
vystavoval na stánku společně s Olomouc-
kým krajem. Ústředním tématem prezentace 
Zlínského kraje byla Strategická průmyslová 

zóna Holešov a zmapované lokality starých 
nevyužívaných areálů.

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

• Lékař / lékařka na ARO – Kroměříž, Vsetín

• Lékař / lékařka na odd. klinické onkologie – 
Vsetín, Zlín

• Lékař / lékařka na oddělení infekční – Vsetín 

• Lékař / lékařka na neurologické oddělení – 
Kroměříž, Zlín

• Lékař pro Gerontologické centrum – Zlín 

• Všeobecná sestra – Kroměříž, Vsetín, Zlín

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

Bydlení romských komunit

Kroměříž – Pracovníci Poradenského centra 
pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži jsou 
realizátory projektu nazvaného „Program po-
radenství, vzdělávání a  získávání pracovních 
návyků osob se sluchovým postižením“, který 
bude dotován Evropským sociálním fondem. 
Cílem projektu je přispět k motivaci a dalšímu 
profesnímu vzdělání sluchově postižených. 
Výuka bude probíhat prezenčně ve dvou úrov-
ních dovedností. Základní kurz byl zahájen 4. 
5. 2010. Výuky se zúčastňuje 10 osob (5  ne-
doslýchavých z  Kroměříže a  5 neslyšících ze 
Zlína) rozdělených do dvou skupin. Hodinová 
dotace tohoto kurzu je 52 hodin. Účastníci se 
postupně zdokonalí v  práci s  PC a  zlepší své 
komunikační dovednosti. Nově získané vědo-
mosti a dovednosti usnadní osobám z cílové 
skupiny orientaci na  trhu práce. O  kurzy to-
hoto zaměření je mezi sluchově postiženými 
ve Zlínském kraji značný zájem. Další zájemci 
budou zařazeni ve dvou následujících bězích. 
Celkem by těmito kurzy mělo projít 30 účast-
níků. Již nyní je zaznamenán převis poptávky 
o 16 zájemců a další se stále hlásí. Více infor-
mací najdete na www.chcislyset.cz  (red)

Zlín – Zástupci jednotlivých obcí Zlínského 
kraje mohli získat v sídle hejtmanství informa-
ce o dotačních titulech a postupech v oblasti 
bydlení romských komunit. Společné konfe-
rence spoluorganizované Zlínským krajem se 
zúčastnili také zástupci Úřadu vlády ČR, Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR, Agentury pro so-
ciální začleňování v romských lokalitách a také 
zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv.
Zlínský kraj uspořádal konferenci s  názvem 
„Problematika bydlení romských komunit“ 
ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací 
CENTROM z Ostravy a jedná se o vůbec první 
konferenci, která se následně bude opakovat 
ve  více krajích v  ČR. „V  této souvislosti je mi 
trošku líto, že této jedinečné možnosti k  de-
tailnějšímu seznámení s  problematikou byd-
lení romských rodin využilo jen několik obcí, 
které zde vyslaly své zástupce. Lze se pouze 
dovozovat, že tato otázka není pro ostatní 
obce v  kraji prioritní záležitostí. V  této sou-
vislosti musím zmínit, že Zlínský kraj se snaží 

dělat maximum pro to, aby mohli zástupci sa-
mospráv i  romské komunity získat podrobné 
a  ucelené informace o  problematice bydlení 
i zajištění základních lidských potřeb a vzdělá-
ní,“ přiblížila krajská radní pro sociální oblast 
Taťána Nersesjan.
Konference je součástí projektu Publikace 
a aplikace programu bydlení, který je financo-
ván z  Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a sou-
časně i ze státního rozpočtu. Kromě pracovníků 
měst a obcí je projekt rovněž zaměřen na čle-
ny orgánů samosprávy, poskytovatele služeb 
a také na jednotlivce a rodiny s dětmi žijící v so-
ciálně vyloučených lokalitách jako na konečné 
uživatele. Mimo pořádání konferencí jsou klíčo-
vými aktivitami vydání publikace a  interaktiv-
ního multimediálního dokumentu o programu 
bydlení, či zpracování studie možností aplikace 
programu bydlení s  doprovodným sociálním 
programem v ostravsko - karvinské průmyslové 
aglomeraci. (tz)

Sluchově postižení

Konference se konala v sídle Zlínského kraje.    Foto: Jan Vandík

Zlín – Jako jediní v zemi mohou studenti Fa-
kulty managementu a ekonomiky (FaME) UTB 
ve Zlíně absolvovat výuku, která je typická pro 
jednu z nejznámějších ekonomických škol na 
světě. Fakulta totiž nabízí kurz Microecono-
mics and Competitiveness, jehož autorem je 
profesor Michael E. Porter a jeho tým z ame-
rické Harvard Business School. Výuka je zalo-
žena na analýze případových studií. „V posled-
ní době posluchače zaujala třeba případová 
studie Singapuru, která ukazuje, jak je možné 
překonat problémy nedostatečné infrastruk-
tury, politické nestability a nedostatečné 
vzdělanosti a vytvořit jednu z nejvyspělejších 
ekonomik,“ říká proděkanka fakulty Adriana 
Knápková. Pro výuku jsou k dispozici materi-
ály včetně videonahrávek přímo z výuky prof. 
Portera, což dává možnost pocítit atmosféru 
typickou pro Harvard Business School.  (pm)

Harvardský kurz
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inzerce

Váš život v období jeho nejkrásnějšího roz-
puku, sotva jste se oženil, poznamenalo 
zatčení a téměř devítileté věznění. Čím jste 
na sebe upozornil tehdejší mocné?
Tehdy jsme se scházeli s dalšími mladými lid-
mi na faře v Kojetíně a  já s nimi natiskl texty 
na cyklostylu. Nebyla to žádná organizovaná 
skupina. Před volbami v roce 1948 jsme rozší-
řili pár letáků s výzvou, aby lidé použili k vol-
bám bílé lístky. V  květnu 1949 se mi dostal 
do  rukou protestní leták k  devátému sjezdu 
KSČ - rozdal jsem jich všeho všudy pět. Z celé 
poúnorové akce mladých lidovců, která trva-
la tři měsíce, byl po roce a půl vykonstruován 
monstrproces s  patnácti lidmi před státním 
soudem. Soud nám udělil tresty těžkého žalá-
ře 25, 20 roků a méně.

Famo-o je i název vaší poslední knížky. Co 
to je Famo-o?
Je to značka podpisů pod letákem a  vzešla 
z  těchto slov: fara Morava – odpor. Ale ne-
byla to žádná organizovaná skupina. Byl to 
okresní výbor mládeže lidové strany. Kniha 
vychází z dokumentů uložených v Archivu taj-
ných spisů. Je určena historikům a veřejnosti 

k poznání tvorby spisů pro státní soudy. Bude 
mít náklad 1500 výtisků. V první kapitole píšu, 
jak to bylo ve skutečnosti. Druhá kapitola za-
chycuje, jak to bylo podle Státní bezpečnosti. 
A třetí kapitola je o andělech – sděluji v ní ně-
které věci, které jsem dříve spíše tajil.

Zdůrazňujete slovo odpor oproti slovu od-
boj. Proč?
Odpor se má dít vždy, když vás nebo národ 
někdo olupuje o čest a svobodu. Je to vzpla-
nutí ducha a srdce. Odboj je organizování akcí 
ke zničení protivníka. To první vám dělá pro-
vždy čest, to druhé vede ke krvavým střetům 
– i  po  vítězi zůstává rovněž navždy hořkost 
v dějinách.

Jak hodnotíte vývoj u  nás za  posledních 
dvacet let a stav, k němuž jsme dospěli?
Dnes už se ví, jak zhoubný je slogan o  trhu, 
který vše vyřeší. Místo dobrých nebo špatných 
hospodářů zplodil skupinu vlků, která vytlači-
la dobré hospodáře. Zůstali vlci a špatní hos-
podáři. Žel, i ti špatní pod sociální korouhví se 
v průběhu dvaceti let naučili umění vlků a ze 
všeho vychází garnitura boháčů, která bude 
stále více rozevírat sociální nůžky.

Co chcete sdělit čtenářům svých prací?
Největší skupinou ve společnosti jsou lidé hle-
dající – zcela určitě ve všech vrstvách, pokud 
máme na mysli profese a postavení. Co hleda-
jí, nenajdou u moře na pláži, najdou na cestě, 
jež míří k duchovnu, přesněji ve víře. Oslnění 
technikou kulminuje, jako vždy v dějinách se 
kyvadlo vrací k produchovnění světa.

Je o vás známo, že do tiskárny nesete už vy-
pracovanou knihu – příčinou je notebook 
na vašem stole?
Knížky takto tvořím od  roku 2005. Už jsem 
si na počítači připravil pro tisk 23 knížek. Ale 
internet si nezavádím. Ukradl by mi všechen 
tvůrčí čas.

Vychází vám několik titulů za rok. Je to pro 
vás finančně zajímavé?
Je tvrdá praxe, že tiskárnu musí někdo v krát-
ké době zaplatit. Buď je to finančně silný na-
kladatel, nebo musí značnou částkou přispět 
autor. O  nějakém zisku nemůže být řeč. Od-
měnou autorovi je ohlas a  občas i  dar vděč-
ných čtenářů. Na  knížku Neminout cestu 
k pravdě jsem nyní získal dotaci 20 tisíc korun 
od Zlínského kraje. Vojtěch Cekota

Karel Vysloužil: Kladu odpor úpadku hodnot

Karel Vysloužil

 ▪Narodil se v lednu 1927 v Čelčicích v tehdej-
ším okrese Kojetín.

 ▪ Absolvoval obecnou a měšťanskou školu. 
Oženil se ve Vsetíně, kde také dodnes žije.

 ▪ V říjnu 1949 byl zatčen a v červnu 1950 byl 
se skupinou katolické mládeže ve vykonstru-
ovaném procesu odsouzen na dvacet let od-
nětí svobody.

 ▪ V samizdatu vydal řadu básnických sbírek, 
oficiálně publikuje až po roce 1989.

 ▪ V roce 1991 založil a dodnes vydává časopis 
Hlas z pasínku.

 ▪ Je autorem několika desítek básnických sbí-
rek i drobných prozaických publikací.

 ▪ Zatím poslední jeho knížka vychází v těchto 
dnech a má název Famo–o. Básník a spisovatel Karel Vysloužil.   Foto:  Ivo Hercik

rozhovor
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Umění ve veřejném prostoru
Zlín – Letošní přehlídka umění ve  veřejném 
prostoru Prostor Z(i)lin(a) s  takřka deseti-
letým odstupem navazuje na  úspěšná trie-
nále Prostor Zlín. Ta si ve  čtyřech ročnících 
od roku 1991 kladla za cíl vstupovat zejména 
sochařskými realizacemi do  prostředí Zlí-
na. Úvodní ročník znamenal pro město Zlín 
krátce po  sametové revoluci první výrazné 
setkání s aktuálním uměním. To navíc nebylo 
schované v  galerii, ale každý se s  ním mohl 
setkat přímo ve městě. 
Z  nejrůznějších důvodů se projekt v  dalších 
letech nepodařilo uskutečnit. Až letos ko-
nečně došlo na  další pokračování. Důležité 
zůstává především přímé oslovení veřejnos-
ti mimo tradiční výstavní síně. Právě umění, 
které aktivně oslovuje diváka mimo pevně 
vymezené hranice institucionálního provo-
zu, má schopnost přiblížit mnohdy obtížně 
srozumitelné současné umění široké veřej-
nosti.  Podobně jako Nový zlínský salon, Zlín-
ský salon mladých a další významné výstavní 
projekty Krajské galerie výtvarného umění 

ve Zlíně snaží se i  tento projekt přesáhnout 
hranice zlínského regionu. Letošní ročník 
díky spolupráci s Povážskou galérií umenia 
v Žilině představí vedle výrazných osobností 
české výtvarné scény také autory ze Sloven-
ska. Nejen přímo pro zájemce o  současné 
výtvarné umění bude zajímavé srovnání pří-
stupů umělců z obou států. 
Monumentální sochařské realizace tak vy-
střídají spíše performance, projekce videí 
a  na  první pohled spíše nenápadné zásahy 
do městského prostředí. Mnohem více je kla-
den důraz na sepjetí uměleckého díla či umě-
lecké činnosti s místem. Desítka autorů z České 
republiky a Slovenska připraví nová díla přímo 
pro prostředí města Zlína. Vedle realizací v ex-
teriéru města, které budou k zhlédnutí v úterý 
13. července, bude v prostorách zámku týž den 
zahájena výstava, která podrobněji představí 
tvorbu jednotlivých účastníku přehlídky Pro-
stor Z(i)lin(a). Paralelně s výstavou ve Zlíně pro-
běhne i výstava v Žilině a bohatý doprovodný 
program v obou městech. (kgvu)

 ▪ Kraj podpořil vydávání knížek
Zlínský kraj – Zlínský kraj podporuje realiza-
ci nekomerčních knižních publikací nadča-
sového charakteru, které propojují kulturu, 
historii a  místopis zdejšího regionu. Celko-
vá finanční podpora ve  výši 300 tisíc korun 
bude rozdělena mezi 13 organizací, sdružení 
a  institucí na  vydání literárního díla míst-
ních autorů neregionálního významu nebo 
na vydání audiovizuálního díla. „Hejtmanství 
poskytne finanční prostředky z Fondu kultu-
ry Zlínského kraje na vydavatelskou činnost 
vůbec poprvé. Z  celkového počtu 26 žada-
telů uspěla se svými záměry polovina ucha-
zečů,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Jindřich Ondruš. 

 ▪ Meditativní cesta na Velehrad
Staré Město, Velehrad – Meditativní poutní 
cesta byla po několikaletém úsilí dokončena 

mezi Starým Městem a  Velehradem. Pout-
ní cesta, jejíž vybudování iniciovala Matice 
velehradská, povede částečně po trase ces-
ty původní, zrušené v  době totality. Začíná 
za železniční tratí u Starého Města a pokra-
čuje dále údolní nivou potoka Salašky. Je 
rytmizována dvaceti zastaveními růženco-
vé modlitby. Každé zastavení symbolizuje 
jedno tajemství a  je podle návrhů Milivoje 
Husáka sochařsky zpracováno kameníkem 
Josefem Kozlem z božanovského pískovce. 

 ▪ Muzejní publikace roku
Kroměříž, Zlín – Muzeum Kroměřížska pře-
vzalo v  květnu v  Pantheonu Národního 
muzea  z  rukou ministra kultury Václava 
Riedelbacha 1. cenu v  celostátní soutěži 
Gloria musaealis v  kategorii Muzejní publi-
kace roku. Oceněna byla kniha archeoložky 
muzea Heleny Chybové – Kroměříž zmizelá 

a  znovuobjevená aneb Historie ukrytá pod 
dlažbou města. Sličnou grafickou úpravu 
knihy provedla Šárka Hromková a  fotogra-
fiemi se podíleli Josef Ščotka a Roman Bašta. 
Publikaci podpořil grant z  Islandu, Lichten-
štejnska a  Norska a  Zlínský kraj. Třetí cenu 
v soutěži Gloria musaealis putovala do Zlína. 
Získala ji Krajská galerie výtvarného umění 
za  knížku Fenomén Baťa - zlínská architek-
tura 1910–1960, kolektivu autorů pod vede-
ním Ladislavy Horňákové.

 ▪ Vila pod lipami je po rekonstrukci
Luhačovice – Návštěvníkům Luhačovic a  lá-
zeňským hostům začala opět sloužit věhlas-
ná Vila pod lipami. Přes půl století sloužila 
jako sídlo místního muzea, po  rozsáhlé re-
konstrukci jí Lázně Luhačovice vrátily pů-
vodní podobu i ubytovací účel. Obnova vily 
si vyžádala investici cca 15 milionů korun. 

Valašské Klobouky – Řezbáři, sochaři, malíři, 
keramici a další výtvarníci budou v prvních čty-
řech červencových dnech na spodním náměstí 
ve Valašských Kloboukách tvořit svá díla pro 
potěšení návštěvníků Valašského kumštování. 
Součástí programu bude vystoupení folklor-
ních souborů, cimbálových muzik, rockových 
kapel, folkových skupin, divadelních souborů. 
Chybět nebudou ani stánky s občerstvením. 
Budou se podávat krajové a valašské speciali-
ty. Na programu jsou výtvarné a hudební dílny 
pro děti a dospělé. Uskuteční se malý jarmárek 
prvovýrobců, kteří budou prodávat své lidové 
výrobky. Během Valašského kumštování bude 
možno vidět několik výstav výtvarného umění. 
Například v Městském muzeu bude vystavovat 
své práce u příležitosti svého životního jubilea 
keramik Josef Jeřábek. V Červeném domě bu-
dou vystavovat umělci ze švédského Högenäs 
grafiky, malby, kresby a fotografie.  (vc)

Krajina a lidé
Buchlovice – Výstava fotografií Dana Kadeřáb-
ka Krajina a  lidé je otevřena od konce května 
až do 30. září ve výstavních prostorách zámku 
v Buchlovicích. Dan Kadeřábek se narodil v Pra-
ze v roce 1971. Fotografováním se začal vážně 
zabývat na  vysoké škole po  setkání s  Ladisla-
vem Kamarádem (jediným držitelem ocenění 
Master of QEP v  České republice). K  jeho dal-
ším učitelům patřili např. Sergej Maximishin, 
Gunar Binde, Eduard Tevosov, Garik Avanesian 
a  Jan Anděl. Na  svých cestách po  Africe, Asii 
a Jižní Americe fotografuje krajiny a moment-
ky. V  poslední době se více věnuje abstraktní 
a aranžované fotografii. Jeho práce byly vysta-
veny na několika výstavách v Evropě a v Aus-
trálii (např. Heidenheimgalerie v  Německu, 
roční putovní výstava v  Portugalsku, výstavy 
v Maitlandu a v Sydney v Austrálii) a jsou též za-
stoupeny ve sbírkách muzeí v České republice 
a na Slovensku.   (dš)

Valašské kumštování

kultura

Z cyklu „To poznáš, až budeš starší“.    foto: Daniela Baráčková
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Zlínský kraj – Hned čtyři své bývalé hráče měly 
hokejové kluby z regionu v kádru mistrů světa. 
PSG Zlín reprezentovali odchovanci Miroslav 
Blaťák a Karel Rachůnek, ve Vsetíně vyrostli On-
dřej Němec a Petr Vampola. 
„Je to fantastický pocit, vyhrát světový šampi-
onát. Asi bude ještě nějakou dobu trvat, než 
si tenhle úspěch naplno uvědomím,“ svěřil se 
obránce Blaťák. „Je to něco neuvěřitelného. 
Málokdo nám věřil, ale těm, co nám věřili, patří 
obrovský dík. Tenhle tým šlapal úplně nesku-
tečným stylem, bojoval,“ prohlásil v rozhovoru 
pro vsetínský klub další bek Ondřej Němec.  
Úspěchu svých dřívějších opor si považují i sa-
motné kluby. Hráči se podle nich stali velkými 
vzory pro mládež. „Fakt, že Blaťák s Rachůnkem 
jsou  mistry světa, se může promítnout do zvý-
šeného zájmu dětí o hokej. Nebo ho spíše ještě 
podpořit, protože v posledních letech postupně 
vzrůstá,“ upřesnil manažer komunikace PSG Zlín 
Patrik Kamas. „Uvidíme, jak se úspěch Němce 
s Vampolou promítne do zájmu mládeže o ho-
kej. V  každém případě jsou oba důkazem, že 
Vsetín umí vychovat skvělé hokejisty,“ upozornil 
jednatel VHK Vsetín Stanislav Pavelec.  (gh)

Zlínský kraj má čtyři 
hokejové mistry světa

Pohár hejtmana získal Provodov
Zlín – Pohár hejtmana Zlínského kraje zís-
kali v letošní sezoně fotbalisté týmu FC RAK 
Provodov. V  dramatickém finále, hraném 
na zlínském stadionu Letná, porazili FK Bys-
třici pod Hostýnem po penaltovém rozstřelu 
v  poměru 4:3, když v  normální hrací době 
skončilo utkání bez branek. Utkání přihlíželo 
zhruba osm stovek diváků.
Provodov vybojoval trofej Krajského fotba-
lového svazu už počtvrté. V  nadcházející 
sezoně získal právo startovat v prvním kole 
národního poháru Ondrášovka cup.
Ve finále se k Provodovu přiklonilo i tolik po-
třebné štěstí, protože zvládl nevyzpytatelný 
penaltový rozstřel. Rozhodnutí padlo v šesté 
sérii, kdy proměnil svůj pokus Michal Hlav-
ňovský. „Kdybych nedal, rozstřel by pokračo-
val, takže jsem nebyl pod tlakem. Za pohár 
jsme moc rádi. Chtěli jsme rozhodnout už 
v  průběhu normální hrací doby, ale soupeř 
dobře bránil,“ svěřil se šťastný střelec. „Měli 
jsme územní převahu, ale jen minimum šan-
cí, které k  úspěchu nevedly. Je nám líto, že 
jsme pohár nezískali,“ přiznal kapitán bys-
třického celku Filip Švrček.

Pohár se v  rámci našeho regionu řadí mezi 
velmi respektované soutěže. Podle před-
sedy pořádajícího zlínského KFS Vlastimíra 
Hrubčíka přispívá k  popularizaci fotbalu. 
„Pro mužstva je určitě zajímavý. Vždyť vítěze 
čeká celostátní Ondrášovka cup, ve  kterém 
můžou, pokud budou postupovat, narazit 
i na prvoligové soupeře,“ upozornil. Pořádat 
tuto soutěž považuje za  vydařený nápad 
i  rodák z  Přílep u  Holešova a  aktuálně hráč 
italského Juventusu Turín Zdeněk Grygera, 
který finálový duel sledoval z  tribuny. „Fa-
noušci mají díky němu šanci vidět atraktivní 
zápasy, jakým bylo třeba tohle finále,“ řekl.
Pohár hejtmana Zlínského kraje je soutěž 
pořádaná krajským fotbalovým svazem, ur-
čen je pro týmy z  I.B a  I.A třídy a  krajského 
přeboru. V tomto ročníku se do poháru při-
hlásilo bezmála 60 týmů, hraje se vyřazova-
cím způsobem. Celky z letošního finále patří 
k  lídrům krajského přeboru. Shodou okol-
ností se oba týmy v  rámci přeboru utkaly 
jen několik dnů před finálem poháru. I tehdy 
se z vítězství radoval Provodov, který hrál 
na domácí půdě. (gh, jn)

Slovenčíková stříbrná
Zlín – Druhé místo vybojovala na  Mistrovství 
České republiky a  Slovenska ve  volném po-
tápění, které se uskutečnilo ve  Zlíně, domácí 
závodnice Jarmila Slovenčíková startující v bar-
vách Czech Apnea Teamu. V  první disciplíně, 
kterou byla dynamická apnoe s ploutvemi, bra-
la čtvrté místo za výkon 123 metrů, v disciplíně 
statická apnoe s ploutvemi vybojovala šestou 
příčku, když na  nádech vydržela na  hladině 
4:13 minut. V  poslední disciplíně dynamická 
apnoe bez ploutví pak zvítězila výkonem 104 
metrů. V součtu tak rodačka z Malenovic získa-
la ve Zlíně stříbrnou medaili. (red)

 ▪ Titul získala Sáblíková
Otrokovice –  V  sobotu 6. června se v  Ot-
rokovicích konalo Mistrovství ČR v  in-line 
bruslení. Závod, který svou účastí ozdobila 
mimo jiné dvojnásobná olympijská vítězka 
Martina Sáblíková, se jel v  rámci druhého 
kola Otrokovického in-line poháru. Celkem 
se do Otrokovic sjelo na 200 závodníků roz-
dělených do šesti kategorií. Divácky zajímavé 
byly především jízdy rychlobruslařky Martiny 
Sáblíkové. Ta se postavila na  start ve  třech 
závodech na 500, 1 500 a 5 000 metrů. V žád-
né z jízd nenašla přemožitelku a z Otrokovic 
si odvezla titul mistryně České republiky. 
Na  dalších místech se umístily Kateřina No-

votná a  Karolína Erbanová. Mezi muži byl 
nejlepší Ondřej Suchý, na  druhém místě 
skončil Matěj Krupka a bronz bral Filip Adlt.

 ▪ Berani budou hrát později
Zlín – Hokejisté PSG Zlín budou v příští sezo-
ně začínat své domácí zápasy o  půl hodiny 
později, tedy v  17.30. V  neděli a  o  svátcích 
se bude nadále hrát v  tradičním čase od 17 
hodin. „Rozhodli jsme se tak na  základě 
zkušeností z  jiných klubů a  také s  ohledem 
na přání a požadavky našich fanoušků, kteří 
se v  anketách v  poměrně velké míře přiklá-
něli k pozdějšímu začátku utkání ve všedních 
dnech,“ uvedl generální manažer zlínského 
klubu Miroslav Michalovský. 

 ▪ Mistrovství republiky v downhillu
Velké Karlovice – Již tradiční závod ve  sjez-
du horských kol se uskuteční 11. července 
na  sjezdovce Razula ve  Velkých Karlovicích. 
Tentokrát nepůjde o  klasický pohár, avšak 
o  jedinečný závod Mistrovství České repub-
liky ve sjezdu horských kol. Délka trasy bude 
přibližně 1  300 metrů s  převýšením 210 
metrů, místo startu je u horní stanice vleku. 
Na divácky velmi atraktivní extrémní sjezd je 
vstup zdarma. „Mezi novinky letošního klání 
bude patřit soutěž o  nejdelší skok, soutěž 
chystáme také pro diváky a  připravujeme 
i doprovodný program,“ řekl jeden z organi-
zátorů Michal Vala.
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Pohár již počtvrté získal Provodov.    foto: Petr Zákutný

sport

Okno do kraje / červenec 2010  strana 13



www.FT.UTB.cz 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro akademický rok 2010/2011

pro bakalářské studijní programy v prezenční 
a kombinované formě studia

CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ
CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

pro nově akreditovaný bakalářský studijní 
obor v prezenční formě studia
POLYMERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

a pro nové studijní specializace v prezenční 
formě studia

MEDICÍNSKÉ A FARMACEUTICKÉ MATERIÁLY
ve studijním oboru Chemie a technologie 
materiálů s výukou ve Zlíně

VINAŘSKÁ TECHNOLOGIE A SOMELIÉRSTVÍ
ve studijním oboru Technologie a řízení 
v gastronomii s výukou v Bzenci

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Termín pořízení e-přihlášky od 15. 6. do 
31. 7. 2010

Přihlášky ke studiu lze podat pouze elektronic-
kou formou (pořízením e-přihlášky).
Vytištěné e-přihlášky zašlete do 2. 8. 2010 na ad-
resu studijního oddělení Fakulty technologické.

Kontakt: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fa-
kulta technologická, studijní oddělení, nám. T. 
G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, +420 576 031 
319, fax:+420 577 210 722, e-mail: studium@
ft.utb.cz, www.ft.utb.cz, sekce Pro uchazeče; 
e-přihláška. Přehled všech oborů je k dispozici 
v sekcích Pro studenty a Pro uchazeče.

www.FT.UTB.cz

inzerce

Kroměřížsko

1. 7. Kroměříž
Sportovní olympiáda pro 
seniory 
Sportovního klání se zúčastní 
nejen senioři z Kroměříže 
a blízkého okolí, ale také 
z partnerských zahraničních 
měst.
www.mesto-kromeriz.cz

3. 7.  Bystřice pod Hostýnem
Letní alternativa
Hudební přehlídka kapel, 
dětské divadlo a půlnoční 
Fireshow. Nádvoří zámku 
od 17.00, vstupné 100 Kč. 
www.bystriceph.cz

3. 7. Holešov 
Bikemaraton Drásal České 
spořitelny
17. ročník již tradičního mara-
tonu horských kol se startem 
v Holešově, začátek v 7.00.
www.drasal.cz

17. 7. Přílepy 
Neckyáda
Spolek recesistů Přílep po-
řádá Neckyádu na přílepské 
přehradě od 13.00.
www.vychodni-morava.cz

Uherskohradišťsko

do 3. 7. Modrá 
Letní kino
Historické filmy budou pro-
mítány v Archeoskanzenu 
Modrá.
www.archeoskanzen.cz 

4. - 5. 7. Velehrad
Dny lidí dobré vůle
Bohatý program pro děti 
i dospělé, prezentace 
charitativních organizací, 
vernisáže, výstavy…
www.velehrad.eu

4. - 5. 7. Březová 
„Cyríle“
Cyrilometodějská pouť 
na Březové bude spojena 
s folklorním odpolednem, 
hudbou a zábavou.
www.obecbrezova.cz

do 6. 7. Uherské Hradiště 
Pozdraveno budiž světlo
Výstava přibližuje historii 
svícení začínající u svíček 
a loučí a končící moderní-
mi elektrickými lampami. 
Slovácké muzeum.
www.slovackemuzeum.cz

10. 7. Hostětín
Výlet za tradicemi Bílých 
Karpat
Poznáte tři různá řemesla, 
trasa povede z Vlachovic 
po červené značce kolem 
Hložecké kaple do Valaš-
ských Klobouk. Akce potrvá 
od 10.00 do 16.00.
www.slovacko.cz

10. - 11. 7. Buchlovice
Buchlovské kování
Tradiční řemesla a výrobky 
na hradě Buchlově.
www.buchlov.eu

Vsetínsko

3. 7. Velké Karlovice 
Den hrnčířů 
Tradiční Den hrnčířů u Karlov-
ského muzea s vystoupením 
cimbálové muziky Staré Gatě. 
Od 9.00 do 17.00.
http://velkekarlovice.cz 

do 4. 7. Valašské Meziříčí 
Bez jízdenky kolem světa 
aneb černí pasažéři
Výstava o nepůvodních 
a invazních druzích rostlin 
a živočichů u nás. Muzeum 
Valašské Meziříčí.
www.muzeumvalassko.cz

4. 7. Lidečko 
21. ročník Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb
Akce se uskuteční v areálu 
pod Čertovými skalami 
od 13.00.
www.lidecko.cz

15. - 17. 7. Valašské Meziříčí
Gulášfest 2010
Pro milovníky guláše a piva 
bude připraven i bohatý do-
provodný program,  atrakce 
pro děti. Fotbalový stadion, 
začátek vždy od 10.00.
www.gulasfest.cz

Zlínsko

1. - 3. 7. Luhačovice 
LUHOvaný Vincent
První ročník multižánrového 
festivalu pro všechny 
duchem mladé. Sokolovna, 
kino Elektra.
www.luhovanyvincent.cz

2. - 4. 7. Valašské Klobouky 
Valašské kumštování
Mezinárodní setkání malířů, 
sochařů, keramiků, řezbářů... 
Dolní valašskokloboucké 
náměstí.
www.vychodni-morava.cz

4. 7. Slavičín 
Červencová Park párty
Akce v zámeckém parku 
s kulturním programem 
a soutěžemi pro děti. 
Začátek od 10.00. 
www.mesto-slavicin.cz

9. 7. Zlín
„Kdyby kulich...“
Mobilní artistní show 
plná kultury a tvořivosti 
bez hranic. Náměstí Míru 
od 11.00.
www.slovacko.cz

Baťův mrakodrap

1. 7. – 31. 7. 
Slovácké slavnosti 
Výstava reportážních fotografií ze Slováckých 
slavností vína a otevřených památek, kona-
ných tradičně v Uherském Hradišti. Autorem 
je fotograf František Zemek ASČF, 3. etáž  (pra-
covní dny, 7.00-17.00)

7. 7. – 31. 7.   
Tak trochu jinýma očima
Amatérský fotograf Daniel Kučera představí 
své snímky, na kterých se snaží vidět své oko-
lí „tak trochu jinýma očima“, 2. etáž (denně 
do 22.00)

Stálé výstavy

Expozice 21 
Stálá prezentace o  historii Baťova mrakodra-
pu, 2. etáž (denně do 22.00)

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťov-
ského koncernu o vedoucích pracovnících 
firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje 
také o satelitních městech baťovského impé-
ria.  (pracovní dny, 7.00–17.00)

Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb 
kavárny na terase (10.00–22.00) a restaurace ve 
3. etáži ( po–pá  11.00–13.30).

Přehled akcí je platný k  10. červnu. Případné 
změny po tomto datu jsou vyhrazeny.

Hudba v zahradách a zámku

Festival Hudba v zahradách a zámku léto 
2010 se odehrává od konce června do 
29. července v Kroměříži. Dějištěm koncertů 
je Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, ro-
tunda Květné zahrady a chrám sv. Mořice. Za-
hajovací koncert byl naplánován na čtvrtek 
24. června do Sněmovního sálu Arcibiskup-
ského zámku a jeho program byl koncipován 
jako pocta Frederiku Chopinovi. Podrobné 
informace jsou dostupné na internetové 
stránce www.unesco-kromeriz.cz.

kalendář akcí
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Zveme vás na 40. ročník 
Barum Czech Rally Zlín
Nejprestižnější tuzemská automobilová sou-
těž, legendární Barum Czech Rally Zlín, se letos 
koná již po čtyřicáté. Pořadatelé i letos oče-
kávají účast kompletní české špičky a mnoha 
jezdců z celé Evropy, což do Zlína a jeho okolí 
přiláká davy motoristických fanoušků. Napří-
klad v loňském roce rally sledovalo více než 
250 000 diváků. Náročná trať a špičkoví jezdci 
– to samo o sobě představuje záruku skvělého 
diváckého zážitku. Pořadatelé rally šli ale ještě 
dál. Podnik tak nabízí speciality, které atrakti-
vitu ještě zvyšují. Jde především o městskou 
rychlostní zkoušku. Na trasu vedenou centrem 
Zlína vyrazí první jezdci v pátek 27. srpna 
po 21. hodině. Start této rychlostní zkoušky 
bude připraven ve Vodní ulici. A bude 40. roč-
ník v souvislosti s jubileem něčím mimořádný? 
„Snažíme se zařadit do itineráře soutěže sta-
ronové rychlostní zkoušky, tratově chystáme 
změny. Vracíme se k přejímce ve zlínské spor-
tovní hale s doprovodným programem. V pátek 
chceme udělat sportovní doplňkový program 
v čele s historickou rally. Chystáme rovněž 
představení posádek před zlínskou radnicí,“ 
poznamenal ředitel soutěže Miloslav Regner.

27. – 29. 8. 2010
www.barum.rally.cz

Cyklostezka u Baťova kanálu
VÝCHODNÍ MORAVA – Baťův kanál, který pat-
ří k nejoblíbenějším turistickým cílům Východní 
Moravy, získal další lákadlo: na jeho březích 
byla v závěru dubna otevřena páteřní cyklostez-
ka o celkové délce 80 kilometrů. Cyklisté po ní 
projedou od Kroměříže až do Hodonína. Její vý-
stavba trvala několik let. Zpočátku vznikaly lo-
kální úseky budované obcemi a mikroregiony, po-
stupně jich přibylo a od letoška jsou propojeny. 
„Ve Zlínském kraji téměř na celé trase převládá 
cyklostezka s asfaltovým povrchem, vhodná i pro 
in-line bruslaře, navíc maximálně bezpečná – po-
ložená mimo motorovou dopravu. Jen u Kvasic, 
Bělova a Pahrbku u Napajedel musí cyklisté pře-
konat kratší úseky po málo frekventované silnici, 
na cyklostezku budou převedeny v nejbližších le-
tech,“ říká Jiří Durďák, projektový manažer Sdru-
žení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty 
na řece Moravě. Na území Jihomoravského kraje, 
které začíná mezi Uherským Ostrohem a Vese-
lím nad Moravou, je zatím stezka více vedena 
po místních komunikacích formou značené trasy.

Tam na kole, zpět lodí
Cyklostezka je ideální pro dálkové cyklisty, ro-
diny s dětmi, in-line bruslaře, seniory a tělesně 

postižené, kteří ocení takřka absolutní rovinu 
a přehledný terén. Bezpečnost výrazně zvyšuje 
mimoúrovňové křížení všech silnic a železničních 
tratí. Cyklostezka nabízí ideální spojení plavby 
s cykloturistikou. „Návštěvníci si mohou na kole 
vyjet na delší výlet jedním směrem a zpět se 
svézt výletní lodí, která je přizpůsobena pro pře-
pravu kol. Pravidelné linky se začnou plavit od 
1. července mezi Otrokovicemi a Kostelany nad 
Moravou,“ doplnil Jiří Durďák. Loď bude jezdit 
o prázdninách, a to vždy ve středu, pátek a o ví-
kendech. Vhodné je si místa raději rezervovat 
(603 802 691, hamboat@email.cz).
Cyklostezka také nabízí možnost nalodit se 
i s kolem na hausbót a kombinovat plavbu s vy-
jížďkami podél Baťova kanálu i do okolí. Díky na-
pojení stezky na další cykloturistické trasy se dá 
vyjíždět do Chřibů, Hostýnských vrchů či Bílých 
Karpat, které nabízejí náročnější terény a zajíma-
vé cíle – např. zámek Buchlovice, hrad Buchlov, 
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Vele-
hrad, Archeoskanzen Modrá, sklepy v Mařaticích 
a Polešovicích či Uherské Hradiště. „Při tom všem 
mohou cyklisté využívat již existující nabídku slu-
žeb – hospůdek a sociálních zařízení v přístavech 
a přístavištích,“ doplnila ředitelka Centrály ces-
tovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.
www.batacanal.cz

Východní Morava přináší 
pro letošní sezonu cyklis-
tům další novinky. Ať už 
se chystáte v létě vyrazit 
na kole na jednodenní výlet, 
nebo plánujete vícedenní 
putování, máte na Východní 
Moravě z čeho vybírat. Na-
bídku letos rozšířilo něko-
lik atraktivit – od kratších 
nových stezek na různých 
místech kraje až po rozsáh-
lé ucelené sítě značených 
tras. Každý si najde to své 
– od rodin s dětmi, seniorů 
a málo zdatných výletníků, 
kteří preferují spíše rovinku, 
až po dobře trénované jezd-
ce vyhledávající velké výzvy 
a terény s náročným převý-
šením. Rozrůstá se také síť 
služeb cyklistům. Podrob-
nější informace o mož-
nostech cyklistiky najdete 
na www.vychodni-morava.cz
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 ▪Na netradiční novinku láká Valašsko. Program 
Valašská Bike tour, který připravilo sdružení 
obcí Valašsko – Horní Vsacko, nabízí něko-
likadenní putování členitým terénem Beskyd 
a Javorníků na horském kole s průvodcem. 
Zajištěno je nocování, polopenze, případně 
i zapůjčení kola a veškerý související servis. 
Program získal hlavní cenu v soutěži Hit se-
zóny, organizované Centrálou cestovního ru-
chu Východní Moravy. „Náš program je zacílen 
na MTB cyklisty, kteří jsou spíše zkušenějšími 
bikery, rádi jezdí v hravých a technických pa-
sážích, mají rádi přírodu a nebojí se výzvy. 
Díky systému výběru tras je ale program 
natolik adaptabilní, že jej máme připraven 
i pro úplná bikerská mimina – myšleno pro 
začátečníky nejen dětského, ale všeho věku,“ 
říká Roman Kalabus ze sdružení Valašsko – 
Horní Vsacko. Zájemci mají na výběr pobyty 
v délce čtyři až sedm dnů. www.trails.cz, 
www.valassko-hornivsacko.cz

 ▪O další kilometry se před letní sezonou 
rozrostla síť cyklostezek v okolí Uherské-
ho Brodu, kterou tady budují města a obce. 
Během posledních dvou let tu vznikly čtyři 
nové úseky v celkové délce 12 kilometrů, 
naposledy v závěru dubna přibyl téměř tří-
kilometrový úsek Kunovice – Uherský Brod 
– Újezdec u Luhačovic. Stezky se hvězdico-
vitě rozbíhají k blízkým i vzdálenějším cílům 
a mají ambici stát se cykloturistickou kři-
žovatkou mezi Baťovým kanálem, Luhačovi-
cemi a Bílými Karpaty. Některé úseky jsou 
vhodné i pro in-line brusle, případně jsou i 
osvětlené. www.ub.cz 

 ▪V květnu byla slavnostně otevřena také 
první etapa cyklostezky Luhačovice – Bis-
kupce dlouhá téměř tři kilometry. Luhačovi-
ce jsou i výchozím bodem nově dokončené 
cyklotrasy, po které je možné přes Nevšo-
vou dojet do Slavičína – nebo opačným 
směrem. Je dlouhá 13 kilometrů a cyklis-
té díky ní minou frekventovanou silnici. 
www.mesto-slavicin.cz, www.luhacovice.cz 

 ▪Nová cyklostezka spojila letos Hluk a Dolní 
Němčí. Měří přes 3,5 kilometru a je vhodná i 
pro in-line bruslaře. www.mestohluk.cz

 ▪V letošním roce slaví 10. výročí vzniku Mo-
ravské vinařské stezky, křižující Slovácko. 
Ve Zlínském kraji si můžete vyjet po Uher-
skohradišťské trase. Je dlouhá celkem 75 
kilometrů a centrální část je vhodná i pro 
rodiny s dětmi. www.vinarske.stezky.cz

 ▪Originální cyklistický zážitek přinese dal-
ší Cyklistická pouť, kterou pořádá TJ Orel 
Uherský Brod. Letos poprvé překročí její 
účastníci hranice tří států - České republi-
ky, Maďarska a Slovenska. Start je 5. srpna 
v Uherském Brodě. Účastníky čeká během 
deseti dnů 600 kilometrů putování v devíti 
etapách, mj. přes Budapešť, a návrat zpět. 
www.cyklopoute.cz

Východní Morava

Otestujte Cyklostezku Bečva
VALAŠSKO – Už brzy má být ve Zlínském kraji 
kompletně dokončena další novinka - Cyklostezka 
Bečva. Některé úseky jsou již přístupné cyklistům 
a postupně se otevírají další. Na začátku června 
přibyl 30 kilometrů dlouhý úsek u Rožnova pod 
Radhoštěm od Zašové po Horní Bečvu. Během 
prázdnin se přidá osmikilometrová část u Valaš-
ského Meziříčí a také zhruba polovina z celkem 40 
kilometrů dlouhé trasy mezi Vsetínem a Velkými 
Karlovicemi. 
Cyklostezka Bečva, která je součástí takzvané 
první cyklodálnice C1, přináší možnost vyjet si do-
slova od horských pramenů do údolí. Od pramene 
Rožnovské či Vsetínské Bečvy až po její soutok 
s Moravou, napříč Zlínským a Olomouckým kra-
jem, projedete přes 140 kilometrů po značené 
cyklotrase. Čeká vás putování malebnou krajinou, 
cestou poznáte města i menší obce, památná mís-
ta a turisticky atraktivní cíle. Vybrané úseky jsou 
díky asfaltovému povrchu vhodné i pro in-line 
bruslaře.
Při putování po „rožnovské“ části Cyklostezky 
Bečva si nenechte ujít zastávku ve Valašském 
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, na-
víc se ve městě chystá otevření Rožnovských 
pivních lázní. V sousedním Valašském Meziříčí 
vyrazte třeba na exkurzi do Moravské gobelíno-
vé manufaktury, nahlédněte do Muzea valašských 
strašidel nebo se osvěžte ve zdejším koupališti či 
aquaparku. Pokud se vypravíte na úsek podél Vse-
tínské Bečvy, užijete si projížďku krásnou krajinou 
posetou dřevěnicemi a pastvinami s ovcemi. Mů-
žete ochutnat krajové speciality v některé z hos-
půdek či na chvíli přesednout do koňského sedla 
v jízdárnách ve Velkých Karlovicích a Halenkově.
www.cyklostezkabecva.com

Hostýnská magistrála
KROMĚŘÍŽSKO – Hostýnské vrchy patří k nejoblí-
benějším terénům pro cykloturistiku na Východní 
Moravě. Kombinace neporušené přírody, nádher-
ných vyhlídek z kopců do okolí a výběru tras různé 
délky a náročnosti sem láká od jara do podzimu 
množství cyklistů. Od letoška si tu mohou užít dal-
ší novinku: Hostýnskou magistrálu.
Jde o síť značených tras, která byla vybudována 
díky dotaci EU. V zimě díky strojové údržbě slou-
žila poprvé běžkařům, teď ji mohou pro změnu 
využít cyklisté i pěší turisté.
Projekt Hostýnské magistrály, zkráceně nazývané 
také HM52, připravil Klub lyžařů Kroměříž s Pod-
hostýnským mikroregionem. „Jde o značené tra-
sy v celkové délce 52 kilometrů. Jsou očíslovány, 
na významných místech je lemuje 25 dřevěných 
odpočívadel, dvě velké mapy na parkovištích Te-
sák a Troják a celkem 22 velkoplošných panora-
matických map. Orientaci na cestách usnadňuje 
ještě 140 menších šipek,“přibližuje Jakub Juračka 
z Klubu lyžařů Kroměříž.
Páteřní trasa magistrály dlouhá 19 kilometrů 
začíná na Hostýně a končí v místě zvaném Lázy. 
Na sedmi místech ji kříží odbočky na „vedlejší“ 
trasy. Turisté a cyklisté se tak dostanou třeba 
na Rusavu, Ráztoku, Tesák, Chvalčov či do Rajno-
chovic a na další navazující značené trasy.
Ve spolupráci s Místní akční skupinou Podhos-
týnska (www.mas-podhostynska.cz) byla vydána 
mapa s trasami magistrály, kterou si turisté lehce 
složí do kapsy. Je distribuována zdarma ke všem 
provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb 
v Hostýnských vrších, dostupná je i v zásobnících 
na letáky na každém zastavení na trati magistrály, 
kam je průběžně doplňována.
www.hm52.cz, www.bystriceph.cz

Projeďte 
na kole celou
Východní Moravou
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Slovácko

 ▪Letní  lmová škola v Uherském Hradišti je 
pojem. Jedinečná atmosféra  lmového svát-
ku je doplněna řadou koncertů, divadelních 
představení, workshopů a výstav. Klíčovým 
tématem  36. Letní  lmové školy bude Island-
ská kinematogra e a Nový latinskoamerický 
 lm. Akce se koná ve dnech 23. července až 
1. srpna. www.lfs.cz

 ▪Letiště v Kunovicích nabízí řadu možností, 
jak si zpestřit prázdniny. Můžete vyzkoušet 
pozorovací let, tandemový seskok nebo třeba 
let horkovzdušným balonem. Návštěvu letiště 
můžete stylově zakončit prohlídkou Letecké-
ho muzea. Některé jeho exponáty si pro-
hlédnete i zevnitř. www.mesto-kunovice.cz, 
www.slovackemuzeum.cz

 ▪Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním 
místům u nás, zdejší Bazilika Nanebevze-
tí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje 
je považována za klenot moravského baro-
ka. Velehrad se 4. a 5. července opět stane 
místem konání Národní pouti. Součástí bude 
i Koncert lidí dobré vůle. www.velehrad.eu

 ▪Slovácké beachové léto – to je nevšední 
sportovní událost, při níž se centrum Uher-
ského Hradiště na deset dní promění v pláž 
a nabídne sportovní podívanou s doprovod-
ným programem. Koná se od 9. do 18. čer-
vence. www.slovackeleto.cz

 ▪Od 16. do 18. července se budou ve Starém 
Hrozenkově konat jubilejní 50. Kopaničář-
ské slavnosti. Jde o tradiční lidovou slav-
nost, zaměřenou na folklor a lidové tradice. 
www.staryhrozenkov.cz

 ▪Při poznávání krás Bílých Karpat můžete 
„ekologicky“ přenocovat v obci Hostětín. 
Zdejší Ekopenzion byl první veřejnou stav-
bou u nás splňující požadavek na minimál-
ní spotřebu energie, jeho provoz je 7 až 
10krát levnější než u běžného domu. Ověříte 
si, že „ekologické“ neznamená „méně po-
hodlné“. V penzionu se konají i tábory pro 
rodiče s dětmi či pobyty pro aktivní seniory. 
http://hostetin.veronica.cz

 ▪Lákají vás vyjížďky na koni? Využijte tře-
ba nabídku venkovského statku SunJardin 
v Komni. V obci můžete také navštívit Pa-
mátník J. A. Komenského, zřízený v památ-
kově chráněné sýpce, a loňskou novinku 
– Muzeum zvěrokleštiče. www.sunjardin.cz, 
www.komna.cz 

 ▪Turistům, kteří se chystají navštívit Bílé Karpa-
ty, může být cenným pomocníkem nový virtuál-
ní produkt na webu www.vychodni-morava.cz. 
Kliknutím na „tlačítko“ Léto v Bílých Karpatech 
se dostanou na rozcestník, který nabízí souhrn 
programů a navržených turistických i cyklistic-
kých tras, ale i ubytování či aktuálních připra-
vovaných akcí. Cílem je ukázat Bílé Karpaty 
v celé kráse jako celek, řada výletů proto od-
kazuje i na atraktivní cíle na Slovensku.

Baťův kanál: další
sezona s novinkami
VÝCHODNÍ MORAVA – Unikátní vodní cesta Baťův 
kanál vstoupila do nové sezony opět s novinka-
mi. Přibyla tři nová přístaviště, která rozšířila 
možnosti kotvení lodí a hausbótů v Napajedlech 
na Pahrbku, Uherském Hradišti a Rohatci. Na bře-
zích byla otevřena páteřní cyklostezka, kterou 
nyní křižují stovky lidí denně. Mnohé návštěvníky 
jistě potěší zavedení speciálních pravidelných pla-
veb, díky nimž mohou cestou „tam“ jet po stezce 
na kole či in-line bruslích a zpět se plavit na výlet-
ní lodi – či naopak. Další novinkou je zavedení on-
line rezervačního systému pro hausbóty na www.
vychodni-morava.cz. V létě bude Baťův kanál žít 
doprovodnými akcemi. K nejatraktivnějším patří 
Divadlo na vodě – turné Divadla v 7 a půl, kte-
ré v srpnu sehraje putovní divadelní představení 
ve Spytihněvi a několika dalších přístavech.
Baťův kanál patří do pětice nejnavštěvovaněj-
ších turistických cílů Východní Moravy. Vodní ces-
ta, zčásti vedená po zregulované řece Moravě 
a zčásti umělými plavebními kanály, byla původně 
z popudu  rmy Baťa budována pro účel meliorace 
a přepravy lignitu ve 30. letech 20. století. Dnes 
slouží výhradně pro turistiku. V současnosti je 
splavných 80 kilometrů. www.batacanal.cz

Památník Velké Moravy
STARÉ MĚSTO – Zpestřete si léto poznáváním 
slavné slovanské historie regionu. Navštivte Pa-
mátník Velké Moravy ve Starém Městě, který se 
po dvou letech opět otevřel veřejnosti po generál-
ní rekonstrukci – vůbec první od zřízení expozice 
v roce 1969. Tato kulturní památka byla vybudo-
vána nad základy první objevené kamenné velko-
moravské stavby u nás. Těšit se můžete na nové 
multimediální expozice, jež dokumentují archeolo-
gické nálezy z regionu i život Slovanů – některé 
výjevy ze života předků například představují dvě 
desítky dobově oblečených  gurín v životní veli-
kosti. K vidění jsou repliky oděvů, obuvi, vzácných 
šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z vý-
zkumů, které ve Starém Městě probíhají již déle 
než století. Expozice přibližuje i metody archeo-
logické práce, doplňuje ji elektronický průvodce, 
počítačové animace a krátký  lm. V sousední obci 
Modrá můžete poznávací zážitek doplnit návště-
vou unikátního Archeoskanzenu, který je repli-
kou staré slovanské osady. Uděláte si představu, 
v jakých podmínkách žili předkové, seznámíte se 
s řemesly a v létě tam můžete vidět celou řadu do-
provodných programů. www.slovackemuzeum.cz,
www.archeoskanzen.cz

Buchlov a zámek v Buchlovicích
BUCHLOVICE – Hrad Buchlov a zámek Buchlovice 
v létě opět nabízejí víc než „jen“ prohlídky. Hrad 
Buchlov má díky řadě pověstí sám o sobě tajuplnou 
atmosféru. Nyní ji znásobila nová výstava poodha-
lující zálibu někdejších hradních pánů v okultismu. 
Ukazuje desítky starých knih a nalezených talisma-
nů, amuletů a dalších předmětů sloužících k sean-
cím a obřadům. Přijďte se sem bát třeba i 22. až 
24. července, kdy se na hradě budou konat noční 
prohlídky Buchlovské noci s černou paní. Začátek 
července bude navíc patřit večerním divadelním 
představením Slováckého divadla. Návštěvu pro-
sluněného zámku Buchlovice zase zpestří prodejní 
výstava fuchsií. V létě tu můžete zavítat i na Buch-
lovské hudební léto – například 23. července zahrají 
MIG 21 a Michal Hrůza a 31. července britští Slade. 
Zajít sem ale můžete třeba na prohlídku záchranné 
stanice volně žijících zvířat. A 24. července si ne-
nechte ujít Festival česneku. www.hrad-buchlov.cz, 
www.zamek-buchlovice.cz

Muzeum pálenic
VLČNOV – Fenoménu podomácké výroby pálenky, 
která patří odnepaměti na moravském venkově 
k typickému koloritu, je věnováno nové Muzeum 
lidových pálenic, které bylo otevřeno ve Vlčnově. 
Je zřízeno v jedné z bývalých stodol ve vlčnovském 
areálu památek lidového stavitelství. Expozice při-
bližuje výrobu ovocných destilátů i její historii. Tex-
tová a obrazová část představuje nejstarší zmínky 
o výrobě pálenky, která byla středověkými lékaři 
považována za léčebný prostředek, přes výrobu ko-
řalky ve vrchnostenských palírnách až po soukromé 
a pěstitelské pálenice a také ty nelegální. Uvidíte 
tři desítky podomácky zhotovených destilačních za-
řízení různého typu, velikosti i stáří, z nichž některá 
byla získána jako policejní kon skát. www.vlcnov.
cz, www.slovackemuzeum.cz
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 ▪Přírodní koupaliště Na Stanoch v Novém 
Hrozenkově před letní sezonou získalo mo-
dernější podobu. Obec u něj díky dotaci EU 
vybudovala kvalitní zázemí se sprchami, 
dětskými a sportovními hřišti, venkovním 
posezením a parkovištěm pro tři sta aut. 
Areál je jedním z mála přírodních koupa-
lišť na Valašsku. Známý je mj. i díky ak-
robatickému můstku pro skoky do vody. 
www.novyhrozenkov.cz

 ▪Nová tradice se rodí ve Valašské Bystřici. 
Od 9. do 11. července se tu bude konat 
1. ročník Portášských slavností. Během nich 
bude v obci slavnostně otevřen nový am -
teátr. Připraven je starodávný jarmark, po-
chod hlídek Portášů a Kuruců i ukázky jejich 
potyček, lidová zábava při cimbálu či pře-
hlídka folklorních souborů. www.portasi.cz, 
www.valasskabystrice.cz

 ▪Nezapomeňte při toulkách po Valašsku vyjet 
či vyjít na bájný kopec Soláň, který byl a stá-
le je inspirací umělců. Například 17. 7. se 
tu koná koncert cimbalistů. O měsíc později, 
7. srpna, zazpívá pěvecký soubor Hafery 
z Nového Hrozenkova a můžete ochutnat 
dobroty připravené z hafer, posbíraných 
v okolí Soláně. Že nevíte, co to je? O důvod 
víc přijet…www.zvonice.eu

 ▪Městečko Karolinka se může pochlubit dlou-
holetou sklářskou tradicí. Kde jinde, než prá-
vě zde, by se tedy měl konat Sklářský jarmark. 
Uskuteční se 21. srpna a tradičně nebude 
chybět široká nabídka sklářských výrobků. 
www.karolinka.cz

 ▪Rádi se kocháte krásou přírody z rozhleden? 
Na Valašsku je z čeho vybírat. „Nejmladší“ 
rozhlednu na celé Východní Moravě – Vartov-
nu, která je navíc obklopena sítí zajímavých 
naučných stezek, najdete u Seninky. Vyrazit 
můžete třeba také na Čartak/Súkenickou po-
blíž Třeštíku, Čubův kopec ve Francově Lhotě, 
na Doubravu u Vizovic, Jarcovou u Valašského 
Meziříčí či na Ztracenec v Javorníkách. Jako 
rozhledna slouží také věž zámku ve Vsetíně. 
www.vychodni-morava.cz

 ▪Po loňském úspěchu i letos pokračuje projekt 
Zlínského kraje Otevřené brány, jehož cílem 
je zpřístupnit a popularizovat fond církev-
ních památek. „Do loňského prvního ročníku 
bylo zapojeno 9 památek, navštívilo je 50 
tisíc lidí. Letos je zpřístupněno památek jed-
nou tolik, ve stejném termínu, od 1. května 
do 30. září,“ říká náměstek hejtmana pro ob-
last cestovního ruchu a kultury Jindřich Ond-
ruš. Lidé mají možnost prohlídky vybraného 
kostela se školenými průvodci. Mezi zpří-
stupněnými kostely nechybí i ty nejznámější, 
například baziliky ve Velehradě a na Sva-
tém Hostýně. Kompletní seznam najdete na 
www.vychodni-morava.cz/otevrene-brany

Valašsko

Valašsko ožívá festivaly
VALAŠSKO – Valašsko v létě láká nejen na krás-
nou přírodu, ale i na festivaly. Tradičně různorodý 
program nabízí Rožnov pod Radhoštěm. Během 
celého léta se můžete pobavit při Valašském diva-
delním létě či zajít 13. 8. na Valašské folkrocková-
ní. To nabízí společnou permanentku s festivalem 
Hrachovka v Hrachovci, pořádaném o den později. 
Za folklorem se vypravte třeba 1. až 4. 7. na Me-
zinárodní folklorní festival Vsetínský krpec do Vse-
tína. Jeden z největších festivalů v zemi zaměře-
ných na country a bluegrassovou hudbu – Starý 
dobrý western – se uskuteční v Bystřičce 6. a 7. 8. 
Ve Velkých Karlovicích - Léskovém odstartuje 9. 7. 
Karlovské hudební léto, které přinese každý pátek 
koncert pod širým nebem. A do Valašského Meziří-
čí zamiřte 15. až 17. 7. na Gulášfest.

Dny cyklistiky a turistiky
VALAŠSKO – První letní dny patří na Vsetínsku 
tradičně cyklistům. Oblíbená akce s názvem Speci-
alized Dny horské cyklistiky na Valašsku se koná 
až do 11. července. Náplní 3. ročníku jsou opět 
vyjížďky po horách s průvodcem. Jsou tematicky 
zaměřené – třeba na výhledy do okolí, za poho-
dou, sportovní, „kochací“ a zvláštní program je při-
praven pro dívky a ženy. V rámci akce také můžete 
získat SDHC kartu, která umožňuje slevy na vstu-
py do vybraných památek, sportovišť či bazénů 
a také na zboží v cykloprodejnách.
Kdo preferuje místo kola chůzi „po svých“, je od 
10. do 17. července zván na jubilejní 20. Meziná-
rodní týden turistiky na Valašsku. Jeho náplní budou 
tradičně organizované toulky značenými i nezna-
čenými stezkami Valašska a nedalekého Slovenska. 
Každý den si můžete vybrat některou dle svých 
fyzických možností – připraveny budou vždy trasy 
v délce 10, 20 a 30 kilometrů. V plánu jsou mimo 
jiné atraktivní výlety k nové rozhledně Vartovna, 
na Ztracenec nebo třeba „S TGM a Franz Jose-
fem I. Valašskomeziříčskem“. http://mttv.unas.cz,  
www.trails.cz, www.valassko-hornivsacko.cz 

Golf a kolo na sjezdovce
VELKÉ KARLOVICE – Sjezdovka Razula ve Vel-
kých Karlovicích nezůstane ani v létě osiřelá. 
Zdejší vlek nabízí služby i bez sněhu. Cykloturisty 
může vyvézt na kopec a usnadnit jim tak začátek 
výletu po hřebeni, ti odvážnější si mohou sjíždět 
prudký kopec po připravené dráze. Provozní doba 
je aktuálně uváděna na webu. V provozu je i Cyk-
lobufet Razula, nabízející tak jako v zimě tradič-
ní speciality. Na začátku července se na Razule 
uskuteční Mistrovství republiky ve sjezdu hor-
ských kol. Tréninkové jízdy začínají 7. července, 
 nále můžete přihlížet 11. července, kdy tu bude 
pro návštěvníky navíc připraven i doprovodný 
program se soutěžemi. Jedinečný adrenalinový 
závod na červené sjezdovce plné atraktivních 
pasáží a překážek se koná pod záštitou Českého 
svazu cyklistiky. Další sjezdovka Skiareálu Razu-
la, Horal, u stejnojmenného hotelu, zase v létě 
slouží milovníkům golfu. V úchvatné scenérii Bes-
kyd a Javorníků tu vyrostlo nové golfové hřiště 
s devíti jamkami. Při špatném počasí se hráči 
mohou uchýlit do hotelu k indoorovému simulá-
toru či vychutnat rozmanité wellness procedury. 
U Horalu také vzniká unikátní sportovně-relaxač-
ní centrum se slanou vodou, na jehož střeše bude 
terasa pro 160 lidí. Součástí centra bude také 
největší slunící louka v České republice. 
www.razula.cz, www.valachy.cz

Skanzen slaví výročí
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm si letos při-
pomíná 85. výročí existence. Poprvé se jeho brány 
otevřely v červenci 1925 při příležitosti národo-
pisných slavností Valašský rok. Programová na-
bídka jubilejního Valašského roku 2010 připomíná 
historii i současnost muzea bohatou skladbou po-
řadů, které představují muzejní areály i folklorní 
život na Valašsku. Využijte toho, že zvláště v létě 
se koná atraktivní doprovodný program každý ví-
kend. Například 5. a 6. 7. si můžete zajet na Zvo-
nečkový jarmark – dny hrnčířů a včelařů, 10. 7. 
na setkání řezbářů Hejův nožík, 17. 7. na Pekař-
skou sobotu nebo 31. 7. a 1. 8. na Dny řemesel 
a setkání kovářů. V srpnu bude skanzen pořádat 
např. Starodávný jarmark, festival slovenského 
folklóru Jánošíkův dukát spojený s mistrovstvím 
ve stloukání másla, Hasičskou neděli nebo Výlet 
do Mlýnské doliny, spojený s oživenými expozi-
cemi. V sobotu 28. srpna máte možnost navštívit 
jednotlivá pracoviště skanzenu. www.vmp.cz
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 ▪Dvěma „nej“ se může pochlubit slavný závod 
horských kol Bikemaraton Drásal, který se 
jezdí každoročně Hostýnskými a Vizovickými 
vrchy: jde o nejstarší a nejtěžší akci tohoto 
typu u nás. Vedle hlavního závodu na 115 ki-
lometrů a závodu na 53 kilometrů je součástí 
i sekce pro děti a Open jízda Expedice Kopa-
niny pro méně trénované cyklisty. Koná se 3. 
července, start je v Holešově. www.drasal.cz, 
www.holesov.cz, www.holesov.info

 ▪Zámek Chropyně připravil na léto novinku. 
Až do konce srpna je tu k vidění výstava 
Soumrak zemské hotovosti aneb Výzbroj 
a výstroj žoldnéřských vojsk 16. a 17. sto-
letí. Součástí je i volná instalace žoldnéřské 
zbrojnice a jezdce v brnění na replice koně. 
Výstava je, stejně jako celý zámek, otevřena 
denně mimo pondělí. Prohlídky začínají vždy 
v celou hodinu mezi 9. a 16. hodinou, s výjim-
kou polední 12. hodiny. www.muzeum-km.cz

 ▪Tajemný YETTY, maskot Hostýnské magis-
trály, se znovu ukáže vyvoleným… A ten-
tokrát v noci! V sobotu 4. září jsou všichni 
dobrodruzi zváni na Troják, odkud se vydají 
hledat YETTYHO na vrchol Bludný. Připraven 
bude táborák, country hudba, soutěže pro 
děti a půlnoční překvapení. Doprava večer 
i ráno zajištěna speciálním YETTYbusem. 
www.bystriceph.cz, www.hm52.cz

 ▪V Podhostýnském regionu působí již sedmým 
rokem Letní škola barokní hudby. Za tu dobu 
uskutečnila v okolí čtyři desítky vystoupení.. 
Mimořádný zážitek slibuje také letošní závě-
rečný Koncert pro Hostýn 14. srpna v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostý-
ně. Při kantátovém koncertu vystoupí kolem 
90 účinkujících. www.ensemblebaroque.cz

 ▪Jak se žilo na vesnici východní Hané v po-
sledních dvou staletích? Představu si udě-
láte, když navštívíte Soubor lidových staveb 
v Rymicích. K vidění je i dílna sedláře, kovár-
na či větrný mlýn německého typu přenesený 
z nedalekých Bořenovic. www.muzeum-km.cz

 ▪Šachova synagoga, židovský hřbitov, kino, 
zámek a další prostory v Holešově ožijí 
25. až 31. července tradičním festivalem Tý-
den židovské kultury. Uskuteční se řada kon-
certů, výstav a přednášek. Tématem letošního 
ročníku je „Židovský humor“. V Holešově dří-
ve působila jedna z nejvýznamnějších židov-
ských obcí na Moravě. Zdejší synagoga před-
stavuje jednu z nejstarších a nejcennějších 
památek svého druhu u nás. www.olam.cz, 
www.holesov.cz, www.holesov.info

 ▪Zajímavou novinku zpřístupnili v Morkovi-
cích-Slížanech. Nové muzeum zde přibližuje 
zdejší tradici košíkářského řemesla, která 
ve městě trvá již přes 200 let. K vidění je 
i stará dílnička košíkáře včetně jeho nářadí. 
www.morkovice-slizany.cz 

Kroměřížsko

Svět z koňského sedla
KROMĚŘÍŽSKO – Chřiby i Hostýnské vrchy nabízejí 
příležitosti k vyjížďkám na koních. Zavedenou tradi-
ci má Ranč Kostelany, který připraví jak krátké vý-
lety do okolí, tak i vícedenní putování a jezdecký vý-
cvik, stejně jako Hipocentrum Koryčany, které také 
umožňuje výuku základů lukostřelby, hodu sekerou 
či nožem i práce s bičem a lasem. Konají se tu jez-
decké soutěže i táborové pobyty pro děti. Vyjížďky 
na koních v kombinaci s cyklistikou a turistikou si 
užijete i v Hostýnských vrších, třeba v rekreačních 
střediscích v Rajnochovicích a Rusavě. Využít může-
te také služby stájí Galatík v Těšánkách u Zdounek. 
www.hyje.cz, www.kostelany.cz, www.hipo.cz

Salvador Dalí v Kroměříži
KROMĚŘÍŽ – Nenechte si ujít jednu z hlavních le-
tošních kulturních událostí na Východní Moravě – 
výstavu „Salvador Dalí: Božský komediant“ v Mu-
zeu Kroměřížska. Milovníci výtvarného umění se 
tu mohou až do 15. srpna pokochat dílem světově 
proslulého surrealisty Salvadora Dalího. Výstava 
má za cíl oslovit i mladší generaci: v muzeu je proto 
i dětský výtvarný koutek, kde mohou malí návštěv-
níci ztvárnit dojmy z výstavy, pro starší je připraven 
úkolový list s testem znalostí života a díla Dalího. 
Na výstavě uvidíte kompletní soubor stovky gra k 
- ilustrací k Dantově Božské komedii, dále kera-
miku - malované talíře, volnou gra ku a bronzové 
sochy, celkem zhruba 150 děl. Kolekci doplňují 
velkoformátové fotogra e Václava Chocholy. Mezi 
nimi dominuje portrét Dalího s vajíčkem, který se 
stal světově proslulým a je považován za jeho nej-
lepší portrét vůbec. Výstava také přináší informa-
ce o malířově životě a o Dantově Božské komedii 
nebo vzpomínky Václava Chocholy na setkání s Da-
lím. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin.
www.muzeum-km.cz

Arcibiskupský zámek
KROMĚŘÍŽ – Při návštěvě Arcibiskupského zám-
ku a zahrad v Kroměříži můžete od letoška využít 
novinku v podobě cenově zvýhodněných vstupe-
nek. Ty sloučením více prohlídkových tras za jednu 
cenu přinášejí úsporu v řádu desítek korun. Jed-
nou z nich je Trasa za uměním, na níž turisté na-
vštíví Obrazárnu s druhou nejvýznamnější sbírkou 
obrazů v zemi, Mincovnu a Galerii Orlovna. Druhou 
novinkou je trasa UNESCO, která zájemce zave-
de do zámeckých sálů, na hradní věž a do Květné 
zahrady. V létě si v zámeckém areálu navíc mů-
žete vychutnat některý z koncertů festivalu Hud-
ba v zámku a zahradách. Zváni jste také na sérii 
úterních komentovaných prohlídek s restaurátory 
a specialisty v Květné zahradě. Návštěvu zámecké 
obrazové galerie zpestřila nová výstava Renaty 
Klogner Štolbové.
Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž jsou je-
dinou památkou v regionu, zapsanou na seznamu 
UNESCO. Zajímavostí je, že obě zámecké zahrady 
– Květnou i Podzámeckou – čeká v dohledné době 
obnova za téměř 337 milionů korun. Obě totiž 
utrpěly při záplavách v 90. letech. Ty letošní jim 
naštěstí nijak neublížily. www.azz.cz

Holešov zve na Muchu, 
koncerty i stará rádia
HOLEŠOV – Pestré zážitky připravil na léto zámek 
v Holešově. Vedle možnosti prohlídek je tu od po-
loviny června otevřena výstava tvorby slavného 
malíře Alfonse Muchy. Sedm desítek zapůjčených 
děl pochází z galerií i soukromých sbírek, některá 
jsou v ČR k vidění poprvé či podruhé. V přízemí 
zámku se přenesete do dřívějších časů při prohlíd-
ce výstavy pohlednic Holešova a také historických 
rádií a magnetofonů. Letošní novinkou je i cyklus 
koncertů pod širým nebem Zámecké hudební léto, 
nejbližší akcí bude 16. července vystoupení Lucie 
Bílé. Zámecký park také nově nabízí možnost půj-
čit si lodičku a při projížďce po vodních kanálech 
ocenit krásy zahrad i z jiných úhlů.
Raně barokní zámek v Holešově byl léta nepří-
stupný. Poté, co jej roku 2005 od soukromého 
vlastníka odkoupilo město a začalo investovat 
do jeho oprav, se loni opět otevřel veřejnosti. Zá-
mek je obklopen jedinečným rozsáhlým parkem 
francouzského typu, který volně přechází do ang-
lické obory. Jeho součástí je systém vodních kaná-
lů ve tvaru Neptunova trojzubce a Růžová zahrada 
s pomníkem významného rodáka, hudebního skla-
datele F. X. Richtera. Najdete tu i hvězdárnu, která 
nabízí po předchozí domluvě pozorování noční ob-
lohy. www.mks.holesov.cz, www.holesov.cz
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Zlínsko a Luhačovicko

Poznejte zlínský
funkcionalismus
ZLÍN - Unikátní funkcionalistická architektura, která 
svou zachovalostí nemá obdoby v celé Evropě, to 
je první vizuální vjem ze setkání s městem Zlínem, 
jehož baťovské jádro se stalo městskou památko-
vou zónou. Typické červené cihly, jež jsou základním 
stavebním prvkem všech objektů, železobetonový 
skelet, rovná střecha a ocelová okna – to je cha-
rakteristika většiny dominantních staveb ve městě, 
které vznikly v éře rozmachu továrny Baťa. Přísné 
geometrické tvary jsou zasazeny do zeleně, která 
prostupuje městem. To vše je neoddělitelnou sou-
částí obrazu Zlína.
Některé slavné baťovské stavby jsou přístupné, 
třeba 21. správní budova bývalé továrny, v níž sídlí 
krajský a  nanční úřad. Ze střechy, na níž je ka-
várna s posezením, je úchvatný výhled. Víte, že si 
můžete prohlédnout i Vilu Tomáše Bati? Uvnitř pře-
kvapí až nečekanou střídmostí. Po roční pauze je 
také opět otevřena expozice Bydlení v baťovském 
Zlíně, která v jednom z cihlových domků přibližu-
je domácnost baťovského dělníka. A nezapomeňte 
zajít na výstavu Fenomén Baťa do Domu umění. Až 
do 29. srpna přibližuje unikátní architekturu a urba-
nismus  rmy v první polovině 20. století, rychlý růst 
továrny a Zlína či velkorysé projektování zahrad-
ního města. Seznámíte se i s originalitou systému 
řízení a podpory podnikání, novým životním stylem 
a celkovým rozkvětem, jakého v naší republice v tak 
krátké době žádné město nedosáhlo. www.zlin.eu, 
www.muzeum-zlin.cz, www.kgvu.zlin.cz

Kulturní léto v Luhačovicích
LUHAČOVICE – Lázeňské město Luhačovice má 
v létě mimořádnou atmosféru. Přispívá k tomu 
i bohatý program Luhačovického kulturního léta. 
Mnozí lázeňští hosté už cíleně volí termín pobytu 
právě v době jeho konání. Přijeďte třeba na ně-
který z odpoledních kolonádních koncertů, které 
až do září přinášejí hudbu různých žánrů. Od 19. 
do 23. července můžete navštívit koncerty festivalu 
Janáček a Luhačovice. V lázních se při té příležitosti 
objeví mj. harfenistka Kateřina Englichová či violon-
cellista Jiří Bárta. Mezi 2. a 13. srpnem se budou 
v Luhačovicích opět zdokonalovat mladí talentovaní 
houslisté v Akademii Václava Hudečka a při tom 
se uskuteční sedm koncertů, na nichž se známým 
virtuozem vystoupí významní hosté, účastníci kurzu 
i absolventi. Na konci prázdnin se pak koná přehlíd-
ku Divadelní Luhačovice. www.luhacovice.cz

Hrady a zámky
lákají na novinky
ZLÍNSKO – Na několik novinek lákají hrady 
a zámky na Zlínsku. Zámek Vizovice nově na-
bízí prohlídky pro školáky a rodiny, při nichž 
mohou děti plnit úkoly a řešit hádanky, či indi-
viduální prohlídky pro jednotlivce s programem 
šitým na míru dle přání. Změn se dočkaly tra-
sy: hraběcí ložnice a pracovna získaly podobu 
z roku 1890. Hrad Lukov připravil lapidárium 
s výstavními prostorami věnovanými česko-uher-
ským válkám s panoramatem dobývání hradu 
vojsky Matyáše Korvína. V létě si sem může-
te zajít na některou doprovodnou akci, třeba 
10. července na Strašidelnou prohlídku. Pro-
gramy pro návštěvníky připravil i hrad Brumov. 
Vyrazit tam můžete mj. za divadelními zážitky. 
Hlavní událostí bude Divadelní léto na hradě. 
www.hradlukov.cz, http://zamek-viz.hyperlink.cz, 
http://hrad.brumov-bylnice.cz

Karpaty: kosení i kumštýři
VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Kdo někdy navštívil Bílé 
Karpaty a valašskou přírodu, musel si tento kout 
zamilovat. Není sice nejnavštěvovanější turistic-
kou lokalitou, ale snad právě proto si dokázal 
uchovat půvab a romantické kouzlo. Letos je to už 
30 let, co se u Valašských Klobouk scházejí dob-
rovolníci, kteří se pod hlavičkou ČSOP Kosenka 
snaží této krásné krajině pomoci. Vždy brzy ráno 
vyrážejí s kosou a hráběmi – i tak se dá pomoci 
loukám plným chráněných orchidejí. Letos se Ko-
sení luk uskuteční od 3. do 24. července. Region 
ale bude v létě žít i jinými akcemi. Od 1. do 4. 
července můžete na klobouckém náměstí zhléd-
nout práci řezbářů, sochařů, malířů či keramiků 
při sympoziu Valašské kumštování. Doprovodí ho 
hudební vystoupení, výtvarné dílny nebo ochut-
návky specialit. Během prázdnin region ožije 
i festivalem Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 
a Svatohubertskými slavnostmi. www.kosenka.cz, 
www.infocentrum-valasskeklobouky.cz

 ▪Vizovice hostí v létě dvě velké hudební udá-
losti. Nejprve od 15. do 18. července přivítá 
festival Masters of Rock plejádu slavných ka-
pel v čele s Manowar, Accept či Gamma Ray. 
Následuje 20. až 22. srpna Trnkobraní, jehož 
hvězdami budou např. Chinaski, Nightwork či 
Desmod. Chybět nebude ani soutěž v pojídá-
ní švestkových knedlíků. V době Trnkobraní, 
21. a 22. srpna, se navíc uskuteční Vizovický 
jarmark řemesel. www.vizovicketrnkobrani.cz, 
www.mastersofrock.cz

 ▪Luhačovickou přehradu léta trápily sinice, 
znemožňující letní koupání. Vedle toho, že se 
připravuje čištění přehrady, získali milovníci 
vodních radovánek již pro toto léto důstojnou 
náhradu. Na břehu přehrady v Pozlovicích 
vyrostl moderní areál s nerezovým bazénem, 
skluzavkami, tobogánem a dětským hřištěm. 
www.pozlovice.cz

 ▪Příznivci extrémního bikingu by neměli v létě 
vynechat Rekreační středisko Trnava. Mají tu 
k dispozici cyklovlek na downhillové trati RS 
Trnava - sjezdovka. Sto metrů nad výstupem 
z vleku je klasická bikerallyová trať, na níž 
si vyzkoušejí skoky, klopenky, drop a řadu 
zatáček. Cyklovlek funguje za příznivých pod-
mínek po dohodě pro skupiny minimálně 10 
lidí. www.rstrnava.cz 

 ▪Po celé prázdniny láká krytý zábavní park 
Galaxie ve Zlíně na prodlouženou otevírací 
dobu – přístupný je denně již od 10 hodin. 
Děti si tu mohou užít i doprovodné programy, 
novinkou je venkovní zahrádka s hřištěm a 
atrakcemi. www.galaxiezlin.cz

 ▪Ještě jste nehráli golf a chcete si ho vyzkou-
šet? Využijte nabídku Golf Clubu Lázně Kos-
telec, který se zapojil do celostátní kampaně 
„Hraj golf – změň život“. Můžete si tak osvo-
jit základy golfu během tří lekcí s trenérem. 
Po lekci jistě přijde vhod osvěžení ve zdej-
ším koupališti. Jeho voda je vyhřívána na 28 
stupňů. www.hotel-kostelec.cz

 ▪Zoo Zlín se rozrostla o novou expozici Eti-
opie. Nachází se ve svahu nad pavilonem 
slonů. V areálu najdou svůj domov mj. pavi-
áni a afričtí ptáci. Zoo přichází s vylepšeními 
každý rok. Vezměte děti třeba do zábavního 
koutku, kde loni přibylo dětské lanové cent-
rum. www.zoozlin.eu

 ▪Příjemnou zastávku při putování Luhačovic-
kem si můžete udělat v Podhradí. Vybudovali 
tam netradiční Ekopark Starý Světlov, jehož 
součástí je mj. moderní hrací areál pro děti 
s řadou dřevěných prvků. Ekopark je pojme-
nován podle nedaleké, širší veřejnosti málo 
známé zříceniny, k níž kolem parku vede na-
učná stezka. www.obec-podhradi.cz

 ▪Večery ve Zlíně zpříjemní přes prázdniny letní 
kino na lyžařském svahu nad Domem umě-
ní. Program bude průběžně aktualizován na 
www.gacinema.cz a www.svahzlin.cz.
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www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

Výhodné podmínky
nízký úrok – RPSN 7,9 % p.a.  I  žádné poplatky  I  žádné skryté náklady

Jednoduchá smlouva
jednoduchý text smlouvy  I  žádné směnky  I  žádná rozhodčí doložka

Jednoduché čerpání
prostředky na libovolný účel  I  bez doložení příjmů
neprokazujete použití  I  vstřícné projednání úvěru

Jednoduché splácení
platíte jen úrok  I  jistinu splácíte podle Vašich možností

Dobrý klient,
konečně jednoduchý úvěr

Máte vlastní dům, byt, chatu?

Konec obav z úvěru

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin

www.mpu.cz, bezplatná infolinka: 800 678 678, e-mail: dobryklient@mpu.cz

Podrobné informace o úvěru Dobrý klient určeného
pro vlastníky obytných nemovitostní naleznete na www.mpu.cz

úrok

7,9 %
p.a.

Doporučujeme

Kopaničářské slavnosti
Starý Hrozenkov 16. - 18. 7. 2010

www.staryhrozenkov.cz

automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení

BS SERVIS 
                 NAPAJEDLA

Automatická garážová vrata

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

A K C E  ! ! !    vrata + pohon      od19.900 Kč + 10% DPH




