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Betonová střešní taška KM Beta je vysoce 
pevná krytina přesného tvaru, jejíž život-
nost je při bezstarostné údržbě až 100 
let. Díky této pevnosti lze vyrábět tašky 
větších rozměrů, což se projeví nejen v 
nižší ceně, ale i v menším zatížení střešní 
konstrukce. Nízká nasákavost, dokonalá 
mrazuvzdornost a ucelený střešní systém 
včetně doplňků jsou dalšími výhodami ta-
šek od KM Beta.

Taška pevná jako beton
Betonové střešní tašky KM Beta se vyrá-
bějí z prvotřídních surovin – vysoce kva-
litního křemičitého písku z lokality zva-
né „Moravská Sahara“, portlandského 
cementu, pigmentů oxidu železa a vody. 
Dokonalým technologickým zpracováním 
vstupních surovin, promícháním výrobní 
směsi a náročným ošetřováním během 
zrání vzniká vysoce pevná krytina přes-
ného tvaru, jejíž životnost je až 100 let. 
Díky této pevnosti lze vyrábět tašky vět-
ších rozměrů, a tak snížit jejich počet na 
1 m2, což se projeví nejen v nižší ceně, 
ale i v zatížení střešní konstrukce porov-
natelném s pálenou krytinou. Nízká nasá-
kavost a dokonalá mrazuvzdornost jsou 
dalšími atributy tašek od KM Beta.
Součástí střešního systému KM Beta je více 
než 50 doplňkových výrobků, které hravě 
řeší nejen odvětrávání střechy či anténní 
prostupy, ale jsou zároveň odpovědí na 
každý technický detail i té nejnáročnější 

konstrukce. Jednou z největších výhod sys-
tému KM Beta je bezstarostná údržba stře-
chy a její dlouhá životnost.

Střešní systém šitý na míru
Všechny druhy systému KM Beta splňují výše 
uvedené přednosti betonové střešní kry-
tiny, jako jsou pevnost, dlouhá životnost, 
bezúdržbovost, nízká nasákavost, vysoká 
mrazuvzdornost a ucelený střešní systém 
včetně doplňků. Krytinu lze použít i na stře-
chy se sklonem již od 12° do 90°. Výrob-
ce vystihl specifické požadavky zákazníků 
a kromě kvalitní střešní krytiny KMB Beta 
nabízí i betonové bobrovky KMB Bobrovka 
vhodné především pro střechy objektů his-
torické zástavby. Taška KMB Hodonka zase 
svou charakteristickou dvojitou oblou vlnou 

propůjčuje střechám domů punc elegance. 
Technické vlastnosti betonové krytiny ale 
k získání titulu královny střech nestačí. Za 
ten vděčí především své tvárnosti a este-
tickému vzhledu. Systém KM Beta se taktéž 
výrazně podílí na zkrášlování a omlazová-
ní panelových domů. Různé druhy a tvary 
vln krytiny podtrhují architektonický výraz 
střechy a šarmantně upozorňují na detaily. 
Nabídce dodává lesk široká barevná škála, 
která umožňuje sladit barvu krytiny s fasá-
dou domu (cihlově červený, višňový, tmavě 
hnědý, černý a šedý).

TechNicKé paraMeTry KMB BeTa KMB hoDoNKa KMB BoBrovKa
Rozměry 420 x 330 mm 420 x 332 mm 420 x 168 mm 

Únosnost 2 000 N 2 000 N 550 N

Hmotnost 4,5 kg/ks 4,5 kg/ks 2,2 kg/ks

Objemová hmotnost 2 250 kg/m3 2 250 kg/m3 2 250 kg/m3

Nasákavost max. 9 % max. 9 % max. 9 %

Mrazuvzdornost 25 cyklů 25 cyklů 25 cyklů

Spotřeba 10 ks/m2 10 ks/m2 36-38 ks/m2

Krycí šířka 295 mm 298 mm 168 mm

Krycí délka 325-340 mm 325-340 mm 155-320 mm

Výška vlny 26 mm 33,5 mm –––
 

Okno do kraje / září 2007

z 104x147,5mm.indd   1 16.8.2007   18:28:19

Střecha KM Beta šitá na míru



OBSAH

titulní strana 
Slavnosti vína
Uherské Hradiště
strana 3

úvodník
přehled událostí

strana 4
zpravodajství z kraje

strana 5
téma měsíce
Univerzita třetího věku
strana 6
rozvoj učňovských oborů
strana 7
informace krajského úřadu 

strana 8
informace krajského úřadu

strana 9
zásady správného stravování

strana 10
rozhovor s Antonínem Sobkem, 
ředitelem Městského divadla Zlín

strana 11
zprávy z kultury

strana 12
tipy na výlet

strana 13
sport ve Zlínském kraji

strana 14
křížovka, soutěž

strana 2,15,16
inzerce

Vydavatel:

Zlínský kraj ve spolupráci  
s HEXXA komunikační agentura s.r.o.

Registrace MK ČR E 16332

Vychází v nákladu 256.000 ks jednou 
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. 
Distribuce do všech schránek ve Zlínském 
kraji a na určená místa. Neprodejné.

foto titulní strana: Pavel Kosek

Redakce:
Pekárenská 42, Zlín 
tel./fax: 577 011 480 
e–mail: redakce@oknodokraje.cz

Redakční rada: 
Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš, Mgr. Patrik 
Kamas, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Helena  
Mráčková, PhDr. Magda Gregarová, David 
Grác, Michal Kratochvíl, Mgr. Zdeněk Dvořák

Inzerce: 
Jaroslav Střecha – 777 86 26 25
Jaroslava Šamšová – 774 438 700

Distribuce:
Česká pošta, s.p., tel.: 577 00 41 13

Tisk:
Moraviapress, a.s.

Upozornění:
pokud tuto tiskovinu nedostáváte do své 
poštovní schránky, informujte nás prosím na 
e–mail: distribuce@oknodokraje.cz

www.oknodokraje.cz

Bývalá komunistická věznice v Uherském Hradišti posloužila v srpnu jako kulisa pro natáčení sním-
ku, jehož pracovní název zní Jméno. Film režíruje Jan Novák, který si pochmurné prostředí uherskohra-
dišťského kriminálu vybral z důvodu autentičnosti. Příběh snímku se totiž odehrává v prostředí komu-
nistického žaláře.

Obce a města sdružené v Regionu Zlínsko budou od září netradičním způsobem lákat turisty k náv-
štěvě Zlínska. Sdružení ve spolupráci s Českými drahami připravilo propagační materiály, které budou 
k dostání především ve vlacích či v nádražních budovách. Zájemci se tak mohou seznámit se zajímavými 
turistickými atrakcemi na Zlínsku a zároveň s možnostmi, jak k nim přijet vlakem. 

V Uherském Brodě vyroste nové středisko zdravotnické záchranné služby. Zdravotníci zde totiž 
v současné době pracují v pronajatých a nevyhovujících prostorách objektu polikliniky. Stavět se začne 
zřejmě na začátku příštího roku, do vlastní budovy by se záchranáři mohli přestěhovat už na podzim. 
Stavba si vyžádá 20 milionů korun a zaplatí ji Zlínský kraj.

Ve Zlíně, Slavičíně, Uherském Brodě, Hulíně a Kroměříži se první zářijový týden uskuteční informační 
kampaň o zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Organizátoři tak chtějí upozornit obyvatele, 
že vysloužilé zařízení nepatří k popelnicím, ale na specializovaná místa zpětného odběru. Elektrospotře-
biče totiž často obsahují látky nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu.

Zlatou stuhu, ocenění pro vítěze soutěže Vesnice roku ve Zlínském kraji za rok 2007, předal 17. srpna 
hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš starostovi vítězné obce Suchá Loz. Obec zvítězila hlavně díky spolu-
práci obce s občany, vytrvalému budování infrastruktury a starosti o zachování lidových obyčejů.

Tři roky trvající průzkum na nejvýše položeném pravěkém a ranně středověkém hradišti na Moravě 
na vrchu Klášťov u Vysokého Pole na Zlínsku končí. Archeologové během něj objevili na 700 železných 
předmětů. V současné době je to jediná lokalita v republice, která vykazuje takový horizont nálezů. 
Archeologové se budou snažit, aby byl Klášťov prohlášen za národní kulturní památku.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané,  
příjemná doba letních dovolených pomalu končí a nás a především naše 
děti čeká návrat do plného pracovního života respektive do školních 
lavic v základních, středních a vysokých školách.  Stejně jako jsem bla-
hopřál  žákům a studentům před prázdninami k jejich studijním výsled-
kům, nyní jim přeji, aby se jim v novém školním roce dařilo a uvědomili 
si, že vzdělání je jednou z největších devíz pro jejich další život. 
Věřím, že jste si léto, stejně jako já, užili. I když ne vše se v životě 
vždy daří tak, jak bychom si  představovali. V letošním létě mě velmi 
zarmoutila smutná událost, a to úmrtí našeho kolegy z krajské rady 
Zdeňka Szpaka, který se k nám již nevrátil z dovolené. Jeho osobnost 
charakteristická svou schopností řešit složité situace s nadhledem 

bude mně i mým kolegům v další práci velmi chybět… děkuji ti Zdeňku…
Pomalu přicházející podzim by ale neměl být, na rozdíl od této ztráty, důvodem ke smutným myšlen-
kám. Nastává totiž čas, kdy budeme sklízet vinnou révu a další plody typické pro náš kraj. Budeme se 
věnovat tradicím, pro nás tak charakteristickým. Jednou z nich jsou hezky se rozvíjející a již popáté 
konané Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, které oslavují dar slunce a země, 
dobu vinné révy. Osobně jsem přesvědčen, že tato i další podobné akce, jako například dožínky, pomá-
hají udržet kulturu a zvyky, jež jsou v našem regionu pěstovány po staletí. Věřím, že letošní úroda bude 
pro drobné pěstitele i zemědělce příznivá, což poznáme my všichni. Zemědělství je důležitým segmen-
tem činnosti v našem regionu, který má  vliv nejen na samotnou produkci potravin, ale také na údržbu 
naší rozmanité krajiny a cestovní ruch, který se u nás právě díky krásné krajině rozvíjí. 
Proto věřím, že se u nás tradice pěstování vína, tradičních řemesel i kultury budou nadále udržovat 
v duchu našich konzervativních hodnot. To samozřejmě činí náš kraj přitažlivý právě ve zmiňované 
oblasti cestovního ruchu. Veškeré tyto aktivity napomáhají propagaci regionu a nabídky služeb v něm. 
Jde o součást marketingu, která nám přináší nové možnosti a pracovní příležitosti ve stále častěji vyhle-
dávaných službách ubytovacích, gastronomických, volnočasových i dalších.
Věřím tedy, že i nadcházející týdny pro vás budou plné pěkných zážitků, i když třeba ne pod plně roz-
pálenými slunečními paprsky, a najdete si čas na návštěvy tradičních akcí nebo na činnosti a radosti, při 
nichž se vrátíte také do minulosti nebo si jen obyčejně zpříjemníte čas.
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Libor Lukáš
Váš hejtman
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Nemocnice slaví osmdesát
Zlín – Kulatých 80 let od svého založení si 
letos připomíná Krajská nemocnice T. Bati ve 
Zlíně. Vedení nemocnice se proto rozhodlo, že  
toto jubileum důstojně oslaví. Na 14. září je  
proto připraven galavečer pro zvané hosty ve 
zlínském městském divadle. Program večera 
připomene vznik tehdejší Baťovy nemocnice 
a osobnosti, lékaře a zdravotní sestry, kteří 
v nemocnici pracovali, budovali ji a psali její 
dlouholetou historii. „Opomenuta nezůstane 
ani současnost a budoucnost nemocnice. Na 
závěr večera oceníme deset osob, které se 
významnou měrou podílely na jejím rozvoji,“ 
uvedl ředitel nemocnice Pavel Calábek. 

Nebezpečný přejezd se dočká úprav
Kunovice – Jeden z nejvíce nebezpečných 
železničních přejezdů ve Zlínském kraji 
v Kunovicích na Uherskohradišťsku se zřejmě 
dočká příští rok patřičného zabezpečení. Měs-
to tam za šest milionů korun plánuje insta-
lovat automatické závory, peníze na projekt 
chce získat ze státního rozpočtu. O nebezpeč-
nosti přejezdu svědčí řada dopravních nehod, 
které si za poslední tři roky vyžádaly pět živo-
tů. Poslední tragédie se stala letos 17. června, 
kdy na přejezdu zahynula osmatřicetiletá 
řidička automobilu, která se střetla s projíždě-
jícím osobním vlakem. 

Červený kříž nabízí oblečení
Zlín – Oblastní spolek Českého červeného 
kříže ve Zlíně zavádí od 1. září novou službu 
všem občanům. V prostorách suterénu Kolek-
tivního domu v centru krajského města otevře 
takzvané ošacovací středisko. Zde si budou 
lidé moci za symbolický poplatek vybrat 
oblečení. Červený kříž chce nabízet oblečení 
v různých velikostech jak pro dospělé, tak i pro 
děti. Lidé, kteří mají doma obečení, jež nepo-
třebují, jej mohou do ošacovacího střediska 
přinést. Pacovnice na místě zkontrolují jeho 
kvalitu a bude-li vyhovovat, oblečení vyčistí 
a nabídnou ptřebným.

Bystřičku čekají úpravy
Bystřička – Hráz přehrady Bystřička na Vse-
tínsku by měla být bezpečnější.  Povodí Mora-
vy totiž hodlá navýšit kapacitu přelivu hráze. 
To by mělo mít za následek větší ochranu 
území pod přehradou i v případě velkých prů-
toků. Společnost již vypsala veřejnou zakázku 
na zhotovitele, stavební práce začnou zřejmě 
již letos. Jejich finanční náročnost podnik 
odhaduje na zhruba 80 milionů korun. Pře-
hrada Bystřička je jednou z nejstarších u nás. 
Letos v červnu uplynulo 100 let od schválení 
projektu přehrady. 

V kraji působí Klub anonymních hráčů
Zlín – V krajském městě působí od první-
ho pololetí tohoto roku Klub anonymních 
hráčů. Tento klub je určen pro lidi závislé na 
hazardních hrách. Vznik anonymních hráčů 
spadá do roku 1957, kdy byl podle vzoru 
anonymních alkoholiků založen v Americe. 
Anonymní hráči jsou společenstvím mužů 
a žen, kteří navzájem sdílejí zkušenost, síly 
a naděje, aby vyřešili svůj společný problém. 
Jedinou podmínkou členství je přání a sna-
ha přestat hazardně hrát. Veškeré informace 
o zlínských anonymních hráčích lze získat na 
telefonu 721 655 475 nebo mailové adrese  
murat2121@centrum.cz.

Herní automaty ubudou jen ve Zlíně
Zlínský kraj – Vedení zlínské rad-
nice chce omezit počet hracích 
automatů v katastru města. Auto-
matů je podle městských radních 
v krajském městě příliš mnoho. 
Další velká města v kraji o podob-
ně razantním kroku neuvažují.
Vedení zlínské radnice nechalo 
vypracovat studii, která srovná-
vala počet automatů ve Zlíně 
a v jiných městech. Z výsledků 
studie pak radní zjistili, že v kraj-
ském městě je automatů příliš. 
Zejména pak v centru, kde je 
poměrně velké množství speciali-
zovaných heren, jež mají zalepené 
výlohy. Proto se radnice rozhodla 
zrušit všechny herní automaty 
v objektech, jež jsou ve vlastnic-
tví města či je město nebo měst-
ská organizace Správa domů Zlín 
pronajímá. Radnice v nejbližších 
dnech rozešle nájemníkům, kteří 
automaty v zařízeních provozují, 
dodatek ke smlouvám o zákazu 
provozu. V případě, že je nepo-
depíšou, dá jim radnice z prostor 

výpověď. Nejpozději v říjnu pak 
schválí vyhlášku, která bude pro-
voz automatů na území města 
výrazně regulovat.
Skutečnost, že je ve Zlíně auto-
matů opravdu víc než v ostatních 
městech, naznačuje i krajské 
srovnání jejich počtů. Zatímco 
v krajském městě je jich nyní 594, 

například v Kroměříži jich bylo 
k poslednímu červenci 270 a ve 
Vsetíně dokonce jen 228.
I tak ve Vsetíně o jejich částečné 
redukci uvažují. „Ale jen v určitých 
částech města. V současné době 
je tato koncepce předmětem dis-
kuze,“ prozradila mluvčí vsetínské 
radnice Eva Stejskalová. (mij)

U Uherského Ostrohu vznikla včelařská naučná stezka
Uherský Ostroh – Mezi Ostrožskou 
Novou Vsí a Uherským Ostro-
hem vznikla nová naučná 
stezka. Poučná procházka je 
tentokrát věnována včelařství. 
Stezku vybudoval Mikroregion 
Ostrožsko, s jejím vznikem ale 
pomáhali také členové tamní 
včelařské obce.
Účelem výstavby naučné 
stezky zabývající se včelami 
a prací s nimi spojenou je pro-
pagace včelařství. Cestu mezi 
Ostrožskou Novou Vsí a Uher-
ským Ostrohem lemuje dvanáct 
zastavení, kde se turisti na pane-

lech dočtou většinu zajímavostí 
se včelařstvím spojených. Podle 
autorů textů se včelaři potý-
kají s úbytkem členů a jedině 
propagace tohoto zájmu může 
být možností, jak tento neblahý 
trend změnit.
Mikroregion zaplatil naučnou 
stezku z vlastních peněz a spon-
zorských darů. Navíc se začíná 
hovořit i o tom, že by v budouc-
nu mohlo na Ostrožsku vznik-
nout také netradiční včelařské 
muzeum. 
S klesajícím počtem včelařů se 
ale nepotýkají jen na Ostrožsku. 

Jejich úbytek je patrný v celé 
České republice. Podle statisti-
ky jich bylo po revoluci přibliž-
ně osmdesát tisíc, v roce 2005 
už ale jejich stavy čítaly jen 
padesát tisíc včelařů. Problé-
mem je i vysoký věkový průměr 
milovníků včelstva. Zlínský kraj 
proto začal v roce 2005 posky-
tovat dotace, které mají přilá-
kat k včelaření hlavně mladé 
lidi. Žadatel může získat 10.000 
korun, dalších 5.000 pak musí 
přidat sám. Za tyto peníze lze 
pořídit tři včelstva s nezbytným 
příslušenstvím.  (mij)

Luhačovice – Příjezd do Luhačovic směrem od Dol-
ní Lhoty je už bez jakýchkoli omezení. Na konci 
července totiž skončila nákladná rekonstrukce asi 
půlkilometrového úseku silnice II/492 a křižovat-
ky s cestou do Pozlovic, která si vyžádala investi-
ci dosahující jednoho sta milionů korun. Úpravy, 
které začaly v polovině loňského dubna, by měly 
přispět k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
Silnice prochází chráněnou krajinnou oblastí, jež 
vede lázeňskou zónou. Kvůli nevyhovujícím para-
metrům se tam často stávaly dopravní nehody. 
Dokončení prací bylo původně plánováno až na 
konec letošního listopadu, díky příznivému počasí 
však skončily o tři měsíce dříve. Obyvatelé Luha-
čovic se navíc mohou těšit na další brzké zlepšení 
dopravy přes lázeňské město. Od září totiž budou 
mít velké kamiony nad dvanáct tun do vyhlášené-
ho letoviska vjezd zakázán.  (mij)

ZLOBIcE VYČISTí VĚžEcKý POTOK

Zlobice – Lidé ze Zlobic na Kroměřížsku stále 
trápí letošní červencové záplavy a bojí se jejich 
opakování. Obecní úřad proto připravuje kro-
ky, které by měly občany Zlobic před nenadá-
lými záplavami více chránit. Jedná se zejména 
o vyčištění zaneseného koryta Věžeckého poto-
ka. Koryto potoka je prorostlé dřevinami, které 
by se měly okamžitě pokácet. Zbořené hrázky 
navíc utvořily v toku obrovské a nebezpečné 
nánosy kamení a cihel. Na dně potoka pod 
mostem u silnice na Kroměříž pak leží panely, 
kterými bylo koryto v době nejvyššího průtoku 
vody zpevněno. Kromě vyčištění potoka nyní 
obec pracuje také na pozemkových úpravách 
a hledá i další protierozní a protipovodňová 
řešení. Ve hře je také výstavba poldru, který by 
zachytával přívalové deště.  (mij)

Cesta do lázní je opravená
Automaty můžou být nebezpečné. foto: Ivo Hercík
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O univerzitní vzdělávání mají senioři větší zájem

Senior vysokoškolákem
Asi nejvýznamnějším garantem 
tohoto typu studia na Zlínsku 
je právě Univerzita Tomáše Bati 
(UTB), která v rámci Univerzity 
třetího věku organizuje studium, 
založené na volbě jednotlivých 
cyklů. Ke studiu se mohou hlásit 
zejména zájemci seniorského 
věku bez omezení, kteří nejsou 
výdělečně činní. Výuka pak pro-
bíhá v blocích jednou za čtrnáct 
dnů, vždy od čtrnácti do šest-
nácti hodin, v posluchárnách 
UTB ve Zlíně. Aktuální běh Uni-
verzity třetího věku je realizován 
od října 2006 do května 2008. 

Školné se pohybuje kolem část-
ky 1.000Kč za jeden akademic-
ký rok, v závislosti na zvoleném 
oboru, respektive účasti v urči-
tém cyklu. Studenti Univerzity 
třetího věku při UTB pak mají 
v podstatě jedinou povinnost, 
kterou jim předepisuje univer-
zita, a to účastnit se alespoň 
šedesáti procent všech předná-
šek a na závěr každého semestru 
musejí vypracovat samostatnou 
semestrální práci. Ostatní akti-
vity a vlastní studium doma je 
pak již pouze jejich zodpověd-
ností. Po ukončení studia získají 
senioři certifikát o absolvování 

Univerzity třetího věku, ne však 
vysokoškolský titul nebo přímo 
vysokoškolské vzdělání.

Nabídka oborů je pestrá
Studující senioři mají možnost 
si zvolit zaměření dle vlastního 
uvážení. Univerzita Tomáše Bati 
jim umožňuje rozšířit si znalosti 
v rámci několika studijních cyk-
lů. Jsou to například Počítače 
v praxi, Archeologie a etnolo-
gie, Internet a informační média 
nebo cyklus nazvaný Člověk 
a společnost. V rámci cyklu Počí-
tače v praxi se seniorští studenti 
seznamují třeba s problemati-
kou elektronické pošty, tvorby 
www stránek, s prací v progra-
mu Windows, učí se tvořit texto-
vé i tabulkové dokumenty a pre-
zentace nebo se věnují otázkám 
digitální fotografie či antiviro-
vých programů. 
Učebním obsahem cyklu Arche-
ologie a etnologie je naopak 
komplexní studium pravěké, sta-
rověké, středověké a slovanské 
archeologie s hlubšími, mezi-
oborovými přesahy do oblasti 
etnologie a etnografie. Tradič-
ně oblíbeným cyklem je také 
Zdravá výživa, zdravý člověk, 
zdravá planeta, kde se poslu-
chači Univerzity třetího věku 
seznamují se základy zdravé 
výživy, s technologií potravin, 
studují problematiku udržitel-
ného života na zemi a otázku 
životního prostředí. Pro zájem-
ce o humanitní studia v rámci 
seniorského vzdělávání na UTB 
je určen cyklus nazvaný Člověk 
a společnost, kde jsou rozebírá-
ny otázky z oblasti psychologie, 
filozofie, sociologie a pedago-
giky, tedy všech stěžejních spo-
lečenskovědních disciplín.

Komplexní vzdělání 
Senioři, kteří mnohdy po desít-
kách let opět usednou do tříd 
a poslucháren, mají jedinečnou 
příležitost získat příslušnou 
erudici v některé ze zvolených 
oblastí. Posluchači Univerzity 
třetího věku při UTB Zlín však 
získají znalosti mnohem kom-
plexnější. Nejde jen o kompe-
tence v některém ze studova-
ných oborů, ale studenti-senioři 
si mohou osvojít také základní 
pravidla pro psaní odborných, 
ročníkových, seminárních či 
semestrálních prací včetně 
povědomí o způsobech citací, 
odkazování k pramenům nebo 
o práci s odbornou literaturou 
a bibliografií. 
Studenti se také seznámí s mo-
derními metodami akade-
mické práce na vysoké škole 
a v neposlední řadě mohou 
získat také množství cenných 
kontaktů. K dispozici je studen-
tům samozřejmě také univer-
zitní knihovna.

I starší lidé chtějí vědět
Studium na Univerzitě třetího 
věku nebo v rámci jiných vzdě-
lávacích programů pro seniory 
má podle psychologů jedno-
značně pozitivní vliv na psychi-
ku převážné většiny studujících. 
Ti se cítí opět silnější v rámci 
konkurenčního prostředí, pře-
stože již dobu aktivního pra-
covního života opustili. Navíc 
je třeba si uvědomit, že řada 
lidí neměla v minulém režimu 
možnost studovat a po revo-
luci v roce 1989 byli tito lidé 
zrovna v produktivním věku, 
kdy museli živit své rodiny a na 
časově náročné studium neměli 
dostatek příležitostí.  (don)

Zlínský kraj – Věda, výzkum a vzdělávání mají v našem regionu 
dlouhou tradici, která byla před několika lety podtržena také 
zřízením samostatné Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tato škola 
se svými pěti fakultami se velmi brzy stala jednou z nejvýznam-
nějších vzdělávacích institucí nejen v rámci zlínského regionu, 
ale minimálně i v rámci celé Moravy. Ke vzdělávání mladých lidí, 
motivovanému snahou o vyšší konkurenceschopnost a uplat-
nitelnost na trhu práce, přistupují všichni maximálně seriózně 
a zodpovědně. Nezapomíná se však ani na generaci střední či star-
ší, a dokonce ani na seniory. Pro samostatné vzdělávání posled-
ně zmíněné skupiny lidí se vžil název Univerzita třetího věku.

Senioři studují na UTB Zlín. foto: Ivo Hercík
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Rozvoj učňovských oborů v kraji
ZLÍNSKÝ  

KRAJ 
V KOSTCE

V souvislosti s neustálou dynamikou vývoje na trhu práce se postupně mění také posta-
vení a prestiž jednotlivých profesí a odborností. V současné době nastal ve Zlínském 
kraji až varující nezájem žáků o obory ukončené výučním listem v oblasti strojírenství, 
jako jsou zámečník, strojní mechanik, nástrojař, klempíř, obráběč kovů. Ze stavebních 
řemesel potom u mladých lidí výrazně chybí chuť studovat obory jako je zedník, tesař, 
instalatér, podlahář nebo klempíř pro stavební výrobu. Zlínský kraj si dobře uvědomuje, 
že není možné riskovat zánik těchto specializací, a proto propracoval systém motivač-
ních nástrojů, které by měly vzbudit či alespoň posílit zájem potenciálních absolventů. 
Vzhledem ke kritickému nedostatku zájemců o výše uvedené obory se Zlínský kraj 
rozhodl motivovat z devátých ročníků vycházející žáky stipendijním programem 

„Podpora řemesel v odborném školství“. Nápad vyplácet tento motivační příplatek 
se zrodil právě ve Zlínském kraji, který je ostatně vůbec prvním regionem v České 
republice, kde se motivační příplatek vyplácí.

Forma stipendií jako motivace
Podle tohoto projektu, který byl schválen 
Radou Zlínského kraje, má každý učeň ve 
výše uvedeném oboru od 1. 9. 2007 počínaje 
prvním ročníkem nárok na měsíční finanč-
ní odměnu ve výši 300 Kč. Pokud úspěšně 
postoupí do druhého ročníkum, bude dostá-
vat měsíčně 400 Kč, ve třetím ročníku pak 
500 Kč. Pokud bude tento jedinec studovat 
s vyznamenáním, obdrží v jednotlivých roč-
nících finanční prémii ve výši 1 500 Kč v prv-
ním ročníku, 2 500 Kč ve druhém a 5 000 Kč 
ve třetím ročníku. Pro vyplacení příslušné 
částky v jednotlivých měsících stačí splnit 
jednoduchou podmínku: nemít neomlu-
venou absenci. Za tři roky studia tak může 
žák v uvedených oborech získat částku 12 
000 Kč, při studiu s vyznamenáním se suma 
vyšplhá na nezanedbatelných 21 000 Kč. 

Volba povolání je klíčem k úspěchu 
„Další možností, o které vážně debatujeme, 
je zavedení institutu tzv. kariérního poraden-
ství na základních školách. Kariérní poradce 
by byl financován z Evropského sociálního 
fondu a zabýval by se poradenstvím pro 
žáky a jejich rodiče ve smyslu výběru toho 
nejlepšího studijního či učebního  oboru 
jednak z hlediska osobnostních předpokla-
dů žáka, a také podle požadavků a možností 
trhu práce. Rádi bychom do procesu volby 
budoucího povolání aktivněji zapojili také 
firmy z regionu, které by měly cíleně, častěji 

navštěvovat základní školy ve svém okolí,“ 
přiblížil další ze záměrů náměstek hejtmana 
Josef Slovák, zodpovědný za oblast školství 
(rozhovor s ním přinášíme na straně 8).
Rodiče i žák prostě musí mít dostatek infor-
mací o tom, co jejich dítě v konkrétní firmě 
po ukončení vzdělání čeká. Tedy jaké je vlast-
ně prostředí, ve kterém pracuje, jaké jsou ve 
firmě možnosti dalšího kariérního postupu, 
výška mzdy apod. 
V letošním roce bude Zlínský kraj opět ve 
spolupráci s firmou SCIO testovat na podzim 
žáky devátých tříd. Tyto testy jsou určeny pře-
devším dětem a jejich rodičům pro lepší ori-
entaci při výběru vhodného studijního oboru. 
Představitelé kraje si začínají uvědomovat, 
že jednou z nejpodstatnějších věcí, které se 
však musí změnit, je přístup celé společnosti 
ke kvalifikované manuální práci, která by roz-
hodně neměla stát na okraji zájmu.  

Poptávka po specializacích se vyvíjí 
Momentálně se začíná prosazovat snaha 
omezit dosavadní roztříštěnost a atomizaci 
oborů vzdělání, která příliš neumožňuje per-
spektivní uplatnění absolventů na trhu prá-
ce, ale mnohdy nezohledňuje ani požadavky 
zaměstnavatelů při obměnách výrobních 
programů. Proto například v oblasti strojí-
renství budou sjednoceny profese brusič, 
frézař, soustružník, vrtař, operátor NC stro-
jů tak, že vznikne profese obráběč kovů; 
podobně profese strojírenský technik sdruží 

11 dosavadních profesí. A struktura vyučova-
ných oborů vzdělání se pochopitelně bude 
postupně přizpůsobovat tomuto vývoji. 
Spíše než k obávanému zániku či útlumu 
výuky v některých oborech vzdělání bude 
tedy docházet k jejich restrukturalizaci pře-
suny mezi různými úrovněmi vzdělávání, pří-
padně mezi školami v rámci Zlínského kraje, 
a to v souvislosti s reakcí na předpokládané 
potřeby trhu práce.
Otázka „perspektivnosti oborů“ se stává velmi 
relativní i z jiných důvodů. Asi jen málokdo 
z nás by si ještě před několika málo lety dove-
dl představit, jak převratný rozvoj nastane 
v oblasti komunikace prostřednictvím mobil-
ních telefonů. Dnes toto odvětví jen v České 
republice zaměstnává desetitisíce lidí. 

Konference má přinést nové podněty
Letos poprvé Zlínský kraj ve spolupráci 
s MŠMT, MPSV a  Slováckými strojírnami a.s. 
pořádá celostátní konferenci pod názvem 
„Škola ve firmě, firma ve škole“. Uskuteč-
ní se ve dnech  25. – 26. září v Uherském 
Brodě. Hlavním tématem za účasti odbor-
níků z celé ČR bude spolupráce a propo-
jení firem a odborných škol a hledání cest 
v odborném vzdělávání.

Školství posílí miliardy z Evropské unie
V letošním školním roce začne čerpání 
evropských fondů pro druhé plánovací 
období 2007 – 2013. Pro oblast školství ve 
Zlínském kraji to znamená částku kolem 
4 miliard korun. „Je to obrovská výzva pro 
všechny školy a školská zařízení, která se 
v této podobě nebude patrně již hned tak 
opakovat. Rozhodli jsme se proto nepone-
chat nic náhodě, a proto jsme ve Zlínském 
kraji realizovali   u námi zřizovaných škol 
téměř půlroční přípravu na tvorbu projektů 
z Evropského sociálního fondu. Jsme v tom-
to směru s Olomouckým krajem jediní takto 
aktivní. Momentálně mají naše školy připra-
veny do prvního kola výzvy operačního pro-
gramu Vzdělání pro konkurenceschopnost 
přibližně 100 velmi kvalitních projektů,“ uve-
dl náměstek Slovák. 
Protože chce Zlínský kraj pomoci také 
základním školám na území regionu, připra-
vuje  ve spolupráci se starosty obcí a měst 
obdobný projekt zaměřený právě na sféru 
základního školství. Př
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S nedostatkem vyučených se potýkají především stavební společnosti. foto: Ivo Hercík 
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Zlín – Fotbalisté Ondřej Kúdela, Lukáš Kubáň 
a Tomáš Fryšták, kteří jsou odchovanci uher-
skohradišťského klubu Slovácko, se stali prv-
ními nositeli pamětních medailí. Předal jim 
je v Baťově mrakodrapu hejtman Zlínského 
kraje Libor Lukáš jako výraz uznání a podě-
kování za zisk druhého místa na nedávném 
mistrovství světa fotbalistů do dvaceti let 
v Kanadě a rovněž za kvalitní marketingovou 
propagaci regionu a republiky v zahraničí. 
Ocenil také pamětním listem fotbalového 

trenéra Petra Pojezného, který se dlouhodo-
bě věnuje právě mladým generacím fotba-
lových nadějí. 
 „Tito mladí muži získali spolu se svým týmem 
jedno z nejvýznamnějších umístění na svě-
tových šampionátech v celé historii českého 
fotbalu. Za vzornou reprezentaci Zlínského 
kraje i celé naší země si rozhodně zaslouží 
ocenění. Gratuluji jim k tomuto skvělému 
úspěchu, který může motivovat řadu dalších 
mladých lidí ke sportu,“ řekl hejtman.  (ns)Zd
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ZPRÁVY Z KRAJE

U škol by se měla zvýšit bezpečnost dětí
Zlínský kraj – Umístění nových dopravních zna-
ček s reflexním podkladem, které by měly zvý-
šit bezpečnost dětí při cestě do školy, zajistilo 
hejtmanství v rámci projektu Bezpečně do 
školy. Realizace si vyžádala 914 tisíc korun. 
Ve spolupráci s dopravními inspektoráty byly 
vytipovány frekventované a nepřehledné úse-
ky. Jsou to lokality v obcích Tečovice, Vizovice, 
Hulín, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Strá-
ní, Starý Hrozenkov, Záhorovice, Suchá Loz, 
Vigantice, Bystřička, Zubří a Vidče. 

Kraj realizuje investice ve zdravotnictví
Zlín – Dodavatele výstavby významných 
investičních akcí v oblasti zdravotnictví, 
onkologického centra a střediska zdravotnic-
ké záchranné služby v Baťově krajské nemoc-
nici, schválila krajská rada. Onkologické cen-
trum za 173 milionů korun bude dokončeno 
v září příštího roku a středisko záchranné 
služby za 80 milionů korun bude hotovo 
o měsíc dříve. 

Úspěšní regionální výrobci potravin  
se prezentovali při Národních dožínkách
České Budějovice, Zlín – Pět výrobců, kteří letos 
zaujali odbornou porotu v soutěži Perla Zlín-
ska 2007 o nejlepší potravinářský výrobek 
Zlínského kraje, představili své produkty 25. 
srpna při Národních dožínkách v Českých 
Budějovicích. O vysoké kvalitě svých lahůdek 
přesvědčili firmy Idema Foods spol. s r.o. Zlín 

a Voma s.r.o. Uherský Brod (masné výrobky), 
Javorník CZ s.r.o. Štítná nad Vláří a Cyrilovo 
pekařství Hrachovec (pečivo) a mlékárna 
Valašské Meziříčí spol. s r.o. 

Seminář bude zaměřen na včasnou 
diagnostiku onkologického onemocnění
Zlín – Tematikou onkologického onemocně-
ní mnohočetný myelom se budou zabývat 
účastníci semináře, který se uskuteční 17. září 
od 17 hodin v budově č. 23 továrního areálu 
ve Zlíně. Plánované setkání lékařů s veřejností 
pořádá Česká lékařská myelomová skupina, 
Klub pacientů mnohočetný myelom a Česká 
lékařská komora. Zájemci o účast se mohou 
registrovat do 10. září na e-mailu: lubomir.
necas@zuzlin.cz nebo telefonu: 777749919.

Do modernizace železnice
v kraji půjdou miliardy
Zlín – O modernizace trati Otrokovice – Zlín – 
Vizovice a napojení průmyslové zóny Holešov, 
jednal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš 
s generálním ředitelem Správy železniční 
dopravní cesty Janem Komárkem.  „Moderni-
zace a zkapacitnění trati z Otrokovic do Vizovic 
je projektem přesahujícím hodnotu 3 miliardy 
korun a zahrnuje i rekonstrukci nádraží v kraj-
ském městě,“ uvedl hejtman Lukáš. V případě 
zóny Holešov se jednalo o vybudování želez-
niční vlečky, která lokalitu napojí do železniční 
sítě. Na pořadu jednání byla i oprava mostu na 
trati mezi Starým Městem a Kunovicemi.

Při zahraniční dovolené zemřel 27. 
července letošního roku člen krajské 
rady Zdeněk Szpak (ČSSD).
Poslední rozloučení se zesnulým se 
uskutečnilo v nejužším kruhu rodiny 
9. srpna. Zlínský kraj ztratil ve Zdeňku 
Szpakovi dlouholetého schopného 
člena Zastupitelstva Zlínského kraje 
a Rady Zlínského kraje, který se vždy 
zodpovědně věnoval své práci, a zároveň 
člověka obdarovaného nadhledem 
a schopností hledat ze všech situací 
rozumná východiska.

ZEMřEL ZDENĚK SZPAK

Ondřej Kúdela, Lukáš Kubáň a Tomáš Fryšták s hejtmanem Liborem Lukášem. foto: Miroslav Juráň

Hejtman ocenil stříbrné fotbalové medailisty

VYTříDĚNé MNOžSTVí  (kg / občan)

2003 2006

papír 7,0 13,1

plast 4,1 5,4

sklo bílé 0,2 0,8

sklo barevné 5,5 7,6

nápoj. karton 0,01 0,09

kovy 5,6 18,6

cELKEM 22,4 45,7
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Zlín – Občané Zlínského kraje se v uplynulých 
třech letech hodně zlepšili v třídění odpadu. 
Zatímco v roce 2003 každý vytřídil v průměru 
22,4 kilogramů papíru, plastů, skla, nápojo-
vých kartonů a kovů na jednoho obyvatele, 
v loňském roce to již bylo 45,7 kg. Přitom celo-
státní průměr za rok 2006 v daných komodi-
tách činil 43,6 kilogramu. Tyto údaje vyplývají 
ze statistiky společnosti Eko-kom, která v Čes-
ké republice zajišťuje zpětný odběr a využití 
obalových odpadů. Tato společnost se již čtvr-
tým rokem podílí na projektu Zlínského kraje, 
v jehož rámci je realizována také informační 
kampaň na podporu zvýšení množství a kva-
lity tříděného sběru využitelných odpadů. 
V letošním roce probíhá pod stejným názvem 
jako loni: Má to smysl. Třiďte odpad. 
Společnost letos vyčlenila pro Zlínský kraj na 
celý projekt 4,2 milionu korun. 

Třiďte domovní odpad!
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Po dvou měsících prázdnin a čase dovo-
lených se opět rozbíhá nový školní rok 
2007- 2008. Čím by se měl lišit od těch 
předchozích a co se v oblasti vzdělávání 
ve Zlínském kraji připravuje, objasňuje 
náměstek hejtmana Mgr. Josef Slovák, 
zodpovědný právě za tuto oblast. 

Pane náměstku, prořídnou letos počty 
žáků v lavicích, zvýší se anebo zůstanou na 
stejné úrovni jako v letech minulých?

Kvůli nepříznivému demografickému vývoji 
bude i nadále pokračovat pokles celkových 
počtů žáků ve školách, byť se to projeví u jed-
notlivých druhů škol odlišně. Základní školy 
mají největší úbytek dětí již téměř za sebou. 
Ve větším rozsahu se nyní projeví především 
na druhém stupni. V případě středních škol 
nastane velmi výrazný pokles počtu studen-
tů, který skončí až v letech 2012 až 2014. 
Lze reálně předpokládat, že celkový počet 
chlapců a děvčat na středních školách bude 
na úrovni dvou třetin současného stavu. Nej-
méně dramatické změny lze zatím předvídat 
v oborech všeobecného vzdělávání – tedy 
na gymnáziích. V případě lyceí naopak dojde 
k určitému nárůstu počtu studentů. Postup-
ná zřetelná redukce počtu žáků se očekává 
na školách, které vyučují obory zakončené 
maturitní zkouškou. Ještě výraznější, alespoň 
v prvních letech, bude u specializací zakon-
čených výučním listem. Určitou výjimku 
představují mateřské školy. Zvýšený počet 
dětí v nich v poslední době však nesouvisí 
s demografickým vývojem, který je ostatně 
od roku 2000 ve věkové skupině 3 až 5 letých 
dětí stabilizovaný. Příčinou zvýšeného zájmu 
o umístění do mateřinek je zejména odklad 
povinné školní docházky a také umísťování 
dětí mladších tří let. 

Jak bude Zlínský kraj coby zřizovatel rea-
govat na zmíněný výrazně klesající počet 
studentů na středních školách?

Postupně  se snažíme snižovat počet škol. Jen 
pro zajímavost: v roce 2000 zřizoval Zlínský 

kraj 158 příspěvkových organizací ve školství, 
k dnešnímu dni je jich jen 119. Pokračujeme 
tedy v postupném procesu tzv. optimalizace 
neboli slučování škol. 
Perspektivní možnost, jak zaplnit nebo 
nahradit chybějící kapacity našich škol, 
vidím v obrovské šanci, kterou skýtá seg-
ment „dalšího vzdělávání dospělých“. V sou-
časnosti se na něm podílejí naše střední ško-
ly poměrně nepatrně (převážně pořádáním 
svářečských, počítačových a jiných kursů), 
zatímco privátní vzdělávací instituce v této 
aktivitě jednoznačně vedou. Rádi bychom 
však tuto situaci změnili. 

Znamená to například, že školy budou 
dopoledne vyučovat mládež a navečer do 
lavic zasednou dospělí?

Přesně tak. Nový zákon o uznávání kvalifika-
cí je v tomto směru velkou nadějí pro naše 
střední školy, které, věřím, budou efektivně 
využívány i v odpoledních hodinách právě za 
účelem nabídky dalšího vzdělávání. Momen-
tálně je 33 našich středních škol zapojeno 
do projektu UNIV z prostředků Evropského 
sociálního fondu, v jehož rámci se školy při-
pravují na práci s „dospělými studenty“ a kon-
cipují programy, s nimiž by na trhu vzdělávání 
uspěly. Také bychom rádi napomohli novému 
projektu ministerstva práce a sociálních věcí, 
týkajícího se vzdělávání nezaměstnaných 
pod pracovním názvem „Pracuj nebo studuj.“ 
I to je způsob, jak elegantně využít potenciálu 
našich zařízení.
A konečně je zde projekt „ROZAM“, realizo-
vaný zkušebně v kraji Zlínském,  Ústeckém 
a na Vysočině. Jedná se o ve světě již fungu-
jící systém poukázek na vzdělání, tak trochu 
podobný stravenkám, kdy část hradí stát, část 
zaměstnavatel a určitým dílem se podílí sám 
zaměstnanec. V tomto směru bude záležet 
především na kreativitě ředitelů škol, jak dob-
ře manažersky zareagují na příležitost využít 
evropských financí pro zhodnocení kapaci-
ty svých zařízení právě vzděláváním střední 
a starší generace.

Máme vůbec v regionu dostatek kvalifiko-
vaných pedagogů?

Obecně mohu konstatovat, že počet pedago-
gických pracovníků ve Zlínském kraji se mírně 
snižuje v souvislosti s poklesem počtu žáků. 
Tato situace se může lišit v jednotlivých loka-
litách. Zatímco ve větších městech je učitelů 
dostatek, v menších obcích již taková nabíd-
ka kvalifikovaných kantorů není a stává se, že 
ředitel školy musí zaměstnávat i nekvalifiko-
vané pracovníky. 
Zcela zásadním problémem je nedostatek 
kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Určitě 
platí, že aktivní znalost minimálně jednoho 
cizího jazyka je dnes podmínkou úspěchu 
při uplatnění na trhu práce. Jednáme proto 
s vysokými školami, jak tento problém řešit. 
Je to však velmi komplikované, protože na 
vysokých školách chybí na těchto oborech 

docenti a profesoři. Východisko však najít 
musíme a jistě ho i nalezneme.

Daří se zvyšovat počet mužů - učitelů? 

Mužů je ve školství tradičně málo, ale situa-
ce se hodně liší podle druhů škol. Zatímco 
v mateřských školách pracují výhradně ženy, 
podíl mužů na základních školách činí na prv-
ním stupni 8 procent a na druhém stupni 17 
procent. V oblasti středního vzdělávání je pak 
již situace jiná. Na gymnáziích a ve středních 
odborných školách ve Zlínském kraji učí až 40 
procent mužů a v rámci středních odborných 
učilišť dokonce pánové v pedagogickém sbo-
ru mírně převažují. Chci však zdůraznit, že ve 
školské legislativě nenajdete právní normu, 
která by se zaobírala rozdílným postavením 
učitelů a učitelek. Neznám ani žádnou rele-
vantní studii, která by řešila pedagogickou 
úspěšnost mužů a žen. Jako v každé jiné pro-
fesi platí, že máme dobré nebo méně dobré 
učitele – bez rozdílu pohlaví.

O které typy středních škol byl mezi loňský-
mi absolventy devítiletek největší zájem 
a které studijní obory naopak stojí stranou 
zájmu a zasloužily by si více pozornosti? 

I nadále se mírně zvyšuje poptávka po 
vzdělávání ukončeném maturitní zkouškou. 
Poměrně trvalý je zájem o vzdělávání v gym-
naziálních oborech, uchazeči vyhledávají 
i nové lycejní obory. Tradičně vysoký zájem 
o studium daleko převyšující plánovaná 
vzdělávací místa škol registruje Tauferova 
Střední odborná škola veterinární v Kromě-
říži a Střední policejní škola ministerstva 
vnitra v Holešově. Malý zájem je naopak 
o obory ukončené výučním listem, u nichž  
nabídka škol vysoce překračuje poptávku. 
Kritický nezájem zaznamenáváme zejména 
u některých řemeslných oborů, proto vytvá-
říme nástroje, které by mohly vést k určité 
renesanci těchto specializací. Myslím si, že 
je třeba celospolečensky působit na zvýše-
ní váhy a prestiže učebních oborů, protože 
stále, myslím, platí, že solidní řemeslo vždy 
mělo a stále má „zlaté dno“.
(Pozn. red: tématu se věnujeme na straně 6) 

Připravují se v dohledné době v oblasti 
vzdělávání nějaké zajímavé novinky? 

V souvislosti s potřebnou výukou cizích jazy-
ků zamýšlíme na území kraje zřídit alespoň 
jedno gymnázium s výukou v angličtině nebo 
v němčině. Dále bychom rádi ve Zlínském kra-
ji realizovali studijní program MBA, a to pro-
střednictvím některé z univerzit. Daleko více 
chceme také podporovat efektivní  spoluprá-
ci firem a odborných škol. Rovněž hodláme 
v maximální míře podporovat mezinárodní 
spolupráci především prostřednictvím pro-
gramů Leonardo a Sokrates. Jednou z největ-
ších výzev pro nejbližší roky je však efektivní 
čerpání prostředků z fondů Evropské unie, 
a to do všech stupňů škol ve Zlínském kraji.

Helena Mráčková

Školy v kraji by měly sloužit nejen dětem a mládeži
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Špatné stravovací návyky způsobují vážné choroby

Průzkum stravovacích zvyk-
lostí středoškoláků
Daří se dětem vštípit zásady 
zdravé výživy?  Krajská hygie-
nická stanice Zlínského kraje to 
zjišťovala u těch starších – stu-
dentů. V roce 2006 realizovala  
průzkum na 11 středních ško-
lách v našem kraji. Jeho výsled-
ky ukazují: částečně. 
Pouze malá část středoškolá-
ků konzumuje doporučovaný 
počet jídel, 5x denně se stra-
vuje 31 procent chlapců a 28,9 
procent dívek. 

V jídelníčku dospívajících nej-
častěji chybí snídaně, pro nedo-
statek času ji vynechává 40,5 % 
z nich. Školní stravování využí-
vá polovina studentů, ostatní 
obědvají doma, jídlo si koupí 
v obchodě nebo oběd vynecha-
jí. Kolem 5 procent dotazova-
ných nemá teplé obědy vůbec 
a stejná část využívá pravidelně 
fast food. Pouze třetina oběd-

vajících studentů přijímá jídlo 
ve správnou dobu: mezi 12. 
a 13. hodinou. Téměř 40 pro-
cent mladých obědvá až po 14. 
hodině, doba večeře se tím také 
posouvá na pozdější hodinu. 
Špatné rozložení energetického 
přijmu v průběhu dne je příči-
nou únavy, nedostatku energie 
k pracovnímu výkonu v době, 
kdy je požadován, v době škol-
ní výuky. Při četnosti příjmu 2 
a méně jídel denně hrozí rizi-
ko nedostatku živin, vitamínů 
a minerálů.
Složení jídelníčku dospívajících 
by se mělo určitě zlepšit. Nej-
frekventovanějším nápojem jsou 
limonády a slazené vody, dále 
slazený čaj, džus a teprve pak 
pitná voda. Pitný režim dodržují 
lépe chlapci. Méně než 1,5 l teku-
tin denně vypije 18,8 procent 
chlapců a 48,6 procent dívek!
Velký nedostatek se proje-
vil v přijmu ovoce a zeleniny. 
Doporučena je konzumace 5 
porcí denně. Jednou porcí se 
rozumí množství jídla velikosti 
dlaně. Skutečná průměrná spo-
třeba dospívajících je 1 porce 
denně. Lepší je situace v konzu-
maci mléka a mléčných výrob-
ků. Studenti uvádějí spotřebu 
od „téměř denně“ až po „několi-
krát denně“. Brambůrky, tyčinky 
a solené oříšky by se na našem 

jídelníčku měly objevovat oje-
diněle, denně si je dopřává 20 
procent studentů. 

Školní stravování
Zatímco v mateřských a základ-
ních školách je školní stravová-
ní hojně využíváno, ke zhorše-
ní dochází v období puberty. 
V průzkumu uvedla polovina 
studentů, že ve školní jídelně 
vůbec neobědvají. Jídlo jim tam 
nechutná, nemají čas, upřed-
nostňují koupi jídla mimo školu, 
utratí peníze jinak nebo nemají 
hlad. Kromě částečného uvol-
nění rodičovského dohledu lze 
důvody hledat ve vlivu reklamy, 
výši kapesného či působení vrs-
tevníků. Svou roli hraje i prostře-
dí školních jídelen. Zde je vhod-
né uplatnit rodičovský vliv ve 
prospěch pravidelnosti v jídle.
Školní stravování nabízí výživo-
vě i energeticky vyváženou stra-
vu. Jeho příprava i složení pod-
léhá pravidelné kontrole Krajské 

hygienické stanice a České škol-
ní inspekce. Obědy jsou vždy 
připravovány čerstvě a vydány 
maximálně do 4 hodin po ukon-
čení tepelné úpravy. Nabídka 
školního stravování zaznamena-
la v minulosti velké změny. Mimo 
tradiční českou kuchyni vařenou 
zdravým způsobem, se zařazují 
nové pokrmy a používají nové 
technologie přípravy. Rozšířila 
se nabídka zeleninových salátů 
a nápojů. 
Jiná  situace je v nabídce škol-
ních bufetů. Jejich sortiment se 
řídí nikoli doporučeními zdra-
vé výživy, ale poptávkou dětí. 
Rodiče, víte, co si váš školák či 
student ke svačině vybere? 

Podrobnější výsledky realizo-
vaného průzkumu lze nalézt 
na www.khszlin.cz v sekci: 
podpora zdraví.

Ing. Magda Černická a kol.
Krajská hygienická stanice 

Zlínského kraje

S nastupujícím novým školním rokem rodiče věnují ve zvýšené 
míře pozornost školním povinnostem dětí, školáci se přihlašují  
do zájmových kroužků a sportovních aktivit, plánuje se optimál-
ní týdenní časový rozvrh. Velmi často v něm schází dostatek pro-
storu pro pravidelné stravování. Pravidelnost je spolu s výběrem 
vhodných potravin podmínkou zdravé výživy. Důsledné vedení 
dětí k dodržování denního režimu jídel je velkým vkladem do 
jejich  zdraví. Špatné stravovací návyky zakládají řadu zdravotních 
problémů v pozdějším věku, např. vysoký krevní tlak, vysoká hla-
dina cholesterolu, cukrovka, onemocnění kloubů, jater a obezita.

Hamburgery a hranolky nejsou ideální dětskou stravou. foto: Ivo Hercík

JAK VéST DĚTI KE ZDRAVéMU STRAVOVÁNí

1. Děti by měly jíst 5x až 
6x denně, velikost porce je 
nutné přizpůsobit jejich růstu 
a pohybové aktivitě.
2. Naučte děti pitnému režimu, 
měly by pít 1,5 až 2,5 l tekutin 
denně. Nápoje vybírejte méně 
sladké, vhodná je pitná voda, 
čaje, minerální voda atd.
3. Předkládejte dětem pestrou 
stravu, různé druhy potravin.
4. Dávejte přednost kvalitním 
rostlinným tukům a olejům před 
živočišnými tuky.
5. Ovoce a zeleninu podávejte 

5 porcí denně, mléčné výrobky 
(lépe polotučné) podávejte 2 až 
3 porce denně.
6. Snižujte konzumaci cukru 
a sladkostí, nahraďte je ovocem 
či ořechy (u starších dětí).
7. Naučte děti upřednostňovat 
celozrnné pečivo. 
8. Nepodávejte dětem příliš 
solená a kořeněná jídla, omezte 
konzumaci uzenin.
9. Nepokládejte vol ě na misky 
lákavé potraviny, např. čokolády, 
oplatky, smažené brambůrky.
10. Vysvětluje, buďte příkladem.

Počet jídel chlapci dívky

6 17,2 % 4,2 %

5 31,0 % 28,9 %

4 28,0 % 31,2 %

3 16,1 % 22,2 %

2 a méně 7,6 % 13,5 %

 

 

Cereálie a ovoce by neměly na jídelníčku dětí chybět. foto: Ivo Hercík
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ředitelem Městského divadla Zlín je od 
roku 1997

narodil se v Otrokovicích, v současné 
době žije v Uherském Hradišti

vystudoval obor sociologie na 
brněnské Masarykově univerzitě

po revoluci pracoval jako personální 
ředitel Letu Kunovice

za jeho vedení získali herci zlínského 
divadla dvakrát cenu Thálie (Helena 
Čermáková, Lubor Tokoš)

nejúspěšnějším představením, které 
bylo za jeho působení v Městském 
divadle Zlín uvedeno, se stal 
melodram Smrt Hippodamie (Divácká 
cena Alfréda Radoka)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

PhDr. Antonín Sobek

Antonín Sobek: Událostí roku bude světový balet
Pane řediteli, sice jsme na prahu nové diva-
delní sezony, ale já bych se ještě vrátil k té 
minulé. Jaká podle vás byla?
Loňská sezona byla pro nás velmi úspěšná. 
Velice jsme zabodovali titulem Smrt Hippo-
damie. Spojením sil Městského divadla Zlín 
a Filharmonie Bohuslava Martinů vzniklo 
skutečně výjimečné dílo, kterému se dostalo 
nesmírné uznání jak laické, tak odborné veřej-
nosti.  Derniéru dokonce natáčela Česká tele-
vize a jejím uvedením na obrazovkách byla 
pro nás historie tohoto kusu uzavřena. Jenže 
nyní se ukazuje, že hru možná obnovíme kvůli 
případnému představení na Ukrajině.

Kdybyste měl nalákat diváky na nějakou 
inscenaci začátku sezony, jaká to bude?

Bezesporu by to bylo hostování Lvovské-
ho národního akademického divadla opery 
a baletu, které na našich prknech sehraje 
baletní představení Esmeralda. To bude podle 
nás událost nejen měsíce září, ale věříme, že to 
bude událostí roku. Uvažte, že Zlín zažije před-
stavení, při kterém tančí na pódiu padesát 
baleťáků! Lvovský balet má navíc velký zvuk 
v celém divadelním světě. Když s Esmeraldou 

vystupovali v Monaku, měli ji tam hrát dva 
večery. Nakonec ale odehráli večerů deset.

Myslíte tedy, že to bude ten pomyslný 
vrchol celé sezony?

Hlavní a to nosné jsou především naše insce-
nace. Tuto sezonu jsme nazvali Čas velkých 
událostí. A myslím si, že tomu tak opravdu 
je, protože když se podíváte na připravované 
tituly, je to jedna značka divadelní kvality ved-
le druhé. Ať už je to například Faust, který měl 
premiéru těsně před ukončením loňské sezo-
ny a kterým budeme novou sezonu otvírat, ať 
už je to Kabaret, Romeo a Julie a další.

Kabaret zná většina lidí hlavně z legendár-
ního filmového zpracování. Podaří se jeho 
kouzlo přenést na divadelní prkna?

Muzikál Kabaret by měl být podle nás velkým 
zážitkem. Je to nádherný kus a my věříme, že 
uspějeme. Je ale nesnadné cokoliv předpo-
vídat dopředu. Například takový Šumař na 
střeše, který byl velmi oblíbený, je titul, který 
nemůže v žádném případě zklamat. Co se 
týče Kabaretu, tak to téma je stejně silné a já 
osobně chci věřit, že jej diváci přijmou.

Od roku 1998 jste uvedli už sedm her Wil-
liama Shakespeara. Letos chystáte Romea 
a Julii. co si od představení slibujete.
Romeo a Julie je legenda, která přitáhne 
obrovské množství mladých lidí. My jsme si 
dělali takový malý průzkum na kroměřížském 
gymnáziu, kdy studenti odpovídali, jaký titul 
by si přáli vidět. A nejčastěji napsali, že by 
chtěli vidět Romea a Julii. Režie tohoto titulu 
se ujala mladá zahraniční režisérka Katharina 
Schmitt, takže věřím, že její mládí se do výrazu 
hry promítne.

Na závěr každé sezony se diváci těší na 
mezinárodní festival Setkání – Stretnutie. 
Připravujete už jeho další ročník?

Nový ročník začínáme chystat hned, jakmile 
starý skončí. Už teď můžu říct, že pokud do 
něj byly doteď zapojeny tři země bývalé Vise-
grádské čtyřky, tak v příštím roce už to bude 
i Maďarsko. Hlavně chceme představovat 
současná dramata, novinky a třeba i titul zná-
mý, ale novátorsky postavený. Letos chceme 
navíc posílit složku pouličních divadel a kon-
certů, ale stále dbáme o to, aby hlavní složkou 
festivalu zůstalo klasické divadlo.  (mij)

Antonín Sobek. foto: Miroslav Juráň
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Uherské Hradiště – Národní zahá-
jení Dnů evropského dědictví se 
v září uskuteční v Uherském Hra-
dišti. Akce bude součástí tradič-
ních Slováckých slavností vína, 
které jsou naplánovány na 8. a 9. 
září, a jejím hlavním mecenášem 
je Nadace Děti – kultura – sport. 
Pro letošní téma národních oslav, 
které se budou týkat památek, 
řemesel a lidové kultury, je podle 
organizátorů Uherské Hradiště 
velmi příznačné.
Pořadatele národního zahájení 
svátku památek, který každoroč-
ně začíná druhý zářijový víkend, 
vybírá z uchazečů Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska. Dobrým argumentem, který 
pomohl přesvědčit výbor, aby se 
Dny evropského dědictví zahájily 

v Uherském Hradišti, byl fakt, že 
si město letos připomíná 750 let 
od svého vzniku. Právě od toho-
to výročí se bude odvíjet letošní 
program zářijových slavností. 
Památky budou i proto otevřeny 
po oba dny trvání akce. 
V itineráři nebude chybět ani pre-
zentace jednotlivých mikroregio-
nů v areálech historických pamá-
tek, přehlídka dechových hudeb 
Slovácká křídla. Stejně jako loni 
se slavnosti přesunou i na řeku 
Moravu a Baťův kanál, po kterém 
budou plout muzikantské lodě. 
Náměstí ožije tradičním jarmar-
kem s ukázkou lidových řemesel. 
Dny evropského dědictví každo-
ročně v měsíci září otevírají nej-
širší veřejnosti brány nejzajíma-
vějších památek, budov, objektů 

a prostor, včetně těch, které jsou 
jinak zčásti nebo zcela nepřístup-
né. Jejich cílem je hledání cest ke 
kořenům evropské i světové civi-
lizace. Evropské zahájení se letos 
uskuteční od 20. do 23. září v srb-
ském Bělehradě.
Součástí národního zahájení je 
od roku 2001 také udílení titulu 
Nositel tradice lidových řemesel, 
kterým ministr kultury oceňu-
je osobnosti z této oblasti. Ten 
bude udělen i letos, a to 8. září. 
Obdrží jej vybraní řemeslníci po 
ukončení slavnostního průvodu 
všech účinkujících.
Loňské dny evropského dědictví 
začaly v Jičíně, evropské zahájení 
pak připadlo na ruské město Pet-
rohrad. Po celé Evropě se pořáda-
jí už od roku 1991.  (mij)

Dny evropského dědictví v Hradišti
Výstava obrazů malíře Miloše Šimurdy 
bude od 6. září k vidění v Muzeu regi-
onu Valašsko ve Valašském Meziříčí. 
Malíř ve svých obrazech zachycoval 
hlavně krásu přírody Valašska. V jeho 
dílech se objevují například stromy, 
cesty, kamenné mostky a potoky. 
Výstava potrvá do 4. listopadu.

Nevšední zážitek nabídne všem náv-
štěvníkům začátkem 8. září rožnovské 
Valašské muzeum v přírodě. Akce 
s názvem Když se zima zeptá aneb 
Podzimní lněné a konopné přástky 
totiž oživí historické exponáty muzea. 
Lidé tak budou moci na vlastní oči 
vidět ukázky tradičních podzimních 
prací v autentickém prostředí.

Slavnost Vinobraní s otevřením sklepů 
se uskuteční 1. září v obci Polešovice 
na Uherskohradišťsku. V rámci hlav-
ního programu uvidí diváci přípitek 
Muškátovým moravským, vystoupení 
dětí tamní mateřské a základní školy, 
zarážení hory a sběr hroznů. Celá slav-
nost vyvrcholí návštěvou otevřených 
sklepů soukromých vinařů.

Výstava fotografií strašáků Rudolfa 
Šmída nazvaná Blízko k životu, blíže 
k smrti je k vidění od 2. srpna v příze-
mí Reduty v Uherském Hradišti. Její 
autor ji fotí již třináct roků, když svým 
objektivem zachycuje v polích, vinicích 
a zahrádkách instalované strašáky. 
Cyklus neustále rozšiřuje a vybrané 
kolekce vystavuje pod různými názvy. 
Výstava potrvá do 4. září.

Divadlo klauniky Brno uvede 15. září na 
vizovickém zámku divadelní předsta-
vení Don Quijote de la Mancha, které 
režíruje vizovický rodák Bolek Polív-
ka. Klaunikiáda na motivy známého 
Cervantesova románu svérázně zpra-
covává osudy profesora španělského 
jazyka Dona Quijota a 120-ti kilogra-
mové Anchy, pracující jako vychovatel-
ka na kominickém internátě. Začátek 
představení je v 19 hodin.

V pořadí již čtvrtý ročník Festivalu pod 
věží bude hostit největší zlínské sídliště 
Jižní svahy. Špička české a slovenské 
gospelové hudby se vystřídá na pódiu 
před kostelem na Jižních svazích 22. 
září od 14 hodin. V neděli 23. září se 
už tradičně budou účinkující podílet 
na doprovodu nedělních bohoslužeb 
v několika kostelích v krajském městě 
a blízkém okolí.

Holešovská galerie pořádá ve spolu-
práci s Městským kulturním střediskem 
a městem Holešov velkou souhrnnou 
výstavu holešovských výtvarníků. 
Výstava má název Letní iluze V a je od 
22. srpna k vidění v prostorách galerie. 
Expozice potrvá do 30. září.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KULTUROU

Zlínská filharmonie připravuje bohatý hudební program
Zlín – Filharmonie Bohuslava Mar-
tinů připravila pro své posluchače 
pestrý podzim. Od září si budou 
moci zájemci koupit kromě abo-
nentek již i vstupenky na jednotli-
vé koncerty. Nabídka filharmonie 
se letos rozšířila o některé novin-

ky. Kromě tradičních tří cyklů 
koncertů to budou i dvě nedělní 
odpoledne pro rodiče s dětmi. 
Vzhledem k rostoucímu zájmu 
o koncerty budou mít také někte-
ré čtvrteční večery svou středeč-
ní předpremiéru. Jde například 

o Poctu Gershwinovi s Petrou 
Janů a Karlem Košárkem nebo 
o koncert V náruči gospelu s diri-
gentem Milošem Machkem.
Velikou událostí bude pro Fil-
harmonii Bohuslava Martinů 5. 
ročník mezinárodního hudební-
ho festivalu Harmonia Moraviae, 
který se bude konat od 16. září 
do 1. listopadu. Festival nabízí 
čtyři koncerty duchovního cha-
rakteru, které se uskuteční ve 
zlínských kostelích a vystoupí na 
nich například Schola Gregoriana 
Pragensis.
Poprvé v celé historii filharmo-
nie se uskuteční Den otevřených 
dveří. Lidé budou mít 22. září 
možnost nahlédnout do zákulisí 
koncertního sálu Domu umění 
a od 14 hodin se budou moci 
zúčastnit veřejné zkoušky orches-
tru pod vedením jeho šéfdirigen-
ta Jakuba Hrůši.  (mij)

Výstava ve více etážích 
3. 9. – 27. 9. Ekologické 
zemědělství ve Zlínském 
kraji Fotografie Martina Davi-
dova,  3. a 14. etáž. Ve 3. etáži 
jen do 7. 9. 

Výstavy ve 3. etáži 
10. 9. – 21. 9. Zajímavá místa 
v mém okolí aneb Kam bych 
pozval kamaráda z ciziny
Prezentace dětské výtvarné 
soutěže Regionu Zlínsko

24. 9. – 12. 10. Sny o zemi 
a vesmíru
Fotografie Miroslava Chebena

BAťůV MRAKODRAP 
Luhačovice – Lázeňské letovisko má po dvou letech opět svou 
pobočku Muzea jihovýchodní Moravy. Více než 60 let sídlilo muze-
um ve vile Lipová, před dvěma lety ji ale kvůli havarijnímu stavu 
museli pracovníci opustit. Nové moderní prostory získalo muze-
um od města Luhačovice v suterénu kulturního domu Elektra, do 
jejich rekonstrukce pak Zlínský kraj, který je zřizovatelem muzea, 
investoval více než 750 tisíc korun. Luhačovické muzeum nabízí 
stálou výstavu o historii města, v chodbě je pak expozice s názvem 
Svět krojovaných panenek a loutek. Stálá výstava s názvem Zná-
mé i neznámé Luhačovice pak představuje životní styl na tradič-
ním venkově před 100 lety, rozvoj místního lázeňství a samotný 
vznik města Luhačovice. Expozice je doplněna řadou fotografií. Na 
chodbě domu kultury pak je až do konce roku k vidění výstava Svět 
krojovaných panenek a loutek. Kromě českých, moravských a slo-
venských panenek se návštěvníci seznámí například i s čínskými 
loutkami z počátku 20. století nebo s japonskými panenkami.  (mij)

Luhačovice mají opět své muzeum

Filharmonie Bohuslava Martinů. foto: Ivo Hercík
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STRÁňANSKé HODY 

Mimořádným zážitkem budou zcela jistě 
Stráňanské hody se stárkem a s mládkem, které 
se uskuteční v neděli 16. září v 10 hodin v pří-
hraniční obci Strání. Oficiálně hody začínají 
setkáním chasy u domečku Štrbákovec, který 
nelze při průjezdu obcí minout. Krojovaný  prů-
vod se potom přesune na slavnostní mši sva-
tou na náměstí U Zámečku. V pravé poledne se 
koná žádání starosty o povolení a právo k pořá-
dání hodů a hodové zábavy. O dvě hodiny 
později se krojovaný průvod znovu vydá obcí, 
tentokrát k mládkovi a stárkovi. Vyvrcholením 
Stráňanských hodů je večerní hodová zábava, 
na které se představí místní folklórní soubory. 
Návštěvníci Strání nemusejí do této malebné 
obce jen na hody. V okolí se nachází několik 
významných turistických tras, přírodní rezer-
vace a také je možno navštívit tamní sklárnu.

HODY V KORYTNé

Známé hody v Korytné začínají v pátek 28. 
září pravou hodovou zábavou ve 20 hodin, 
kterou pořádá tamní TJ Sokol Korytná. Na 
druhý den se mohou lidé zúčastnit 3. ročníku 
Korytňanského hodování, při kterém mohou 
strávit dopoledne při tradiční vycházce na 
Smraďavku s doprovodem folklorního sou-
boru Olšava s primášem Lubomírem Málkem. 
Na odpoledne je připraveno vystoupení 
souborů Plkotnice ze Suché Loze, Veleťánek 
z Veletin, Korytňánek z Korytné s cimbálovou 
muzikou Korytňan, soubor z Kyjova, Mužský 
sbor z Korytné a na závěr programu zahraje 
dechová hudba Korytňanka. Večer bude opět 
hodová zábava. Nedělní dopoledne je vyhra-
zeno tradiční mši svaté v kostele Sv. Václava, 
odpoledne bude patřit sportu, a to v podobě 
fotbalového utkání.

POUť V HALENKOVĚ

Tradiční pouť v Halenkově na Vsetínsku je, 
pokud se nepočítají Michalské poutě, jednou 
z posledních v roce. Akce se koná v neděli 16. 
září, ale například pouťové atrakce budou 
v provozu již od pátku. Hlavní program, kte-
rý se uskuteční v centru obce mezi Lidovým 
domem a halenkovským obecním úřadem, 
nabídne vedle kulturních vystoupení také 
nepřeberné množství stánků s ukázkami 
lidových řemesel, chybět nebude ani nabíd-
ka tradičních pouťových pochutin. Pouťová 
zábava se koná večer v Lidovém domě, v pří-
padě příznivého počasí se uskuteční také 
v obecním parku. Nedělní mše se slouží ve 
farním kostele Povýšení sv. Kříže, který byl 
postaven zároveň s farou v letech 1786 - 1788 
z fondu Náboženské Matice. Svatostánek zdo-
bí sochy a obrazy velké umělecké hodnoty.

POUť VE ŠTíPĚ

Jednou z největších slavností ve štípské far-
nosti je Hlavní pouť, která se uskuteční 8. 
a 9. září. Již od 10 hodin se koná mše svatá 
pro děti, pro které také od 12 do 14 hodin 
připravili organizátoři pestrý zábavný pro-
gram. Hlavní část poutě začíná v 16.30 hodin 
modlitbou růžence, o půl hodiny později se 
slouží koncelebrovaná mše svatá v poutním 
kostele zasvěceném Narození Panny Marie. 
V 18 hodin se koná benefiční koncert, jehož 
výtěžek bude věnován Charitě Zlín. Adora-
ce je plánována na dvacátou hodinu. Druhý 
den v jedenáct hodin slouží mši svatou hlavní 
celebrant P. prof. Pavel Ambros, v 15 hodin je 
svátostné požehnání a rozloučení s poutní-
ky. Štípa se nachází zhruba pět kilometrů od 
Zlína ve směru na Fryšták a Lukov, nachází se 
tam, i známá zoologická zahrada Lešná.

foto: www.beskydy.cz
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www.velryba.cz

PØIPRAVUJEME:

Pražský výbìr
23.11.

H. Zagorová
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In–line hokejisté České republiky se 
stali mistry světa organizace FIRS. 
Šampionát ve španělském Bilbau 
ovládli i díky početnému zastoupení 
hráčů ze Zlína. Prozax Devils dodal 
reprezentaci čtyři hráče, Reflex pět 
a trenéra Jiřího Suhradu. 

Plavci SK Zlín vybojovali na letním mis-
trovství České republiky v Praze jednu 
bronzovou medaili. Zasloužil se o ní 
Martin Tomášek, který dohmátl třetí na 
trati 200 metrů volný způsob. V Praze 
se nepředstavil prsař Daniel Málek, 
který účast zrušil kvůli tréninkovému 
manku, zaviněnému studiem na vyso-
ké škole. „Zbytečně by hazardoval se 
svým jménem,“ schválil jeho rozhod-
nutí šéftrenér SK Zlín Petr Přikryl. 

Otrokovickému sportovnímu střelci 
Jiřímu Gachovi nevyšlo mistrovství 
Evropy v Granadě. Jeden z nejlepších 
českých traperů pomýšlel na finále, 
nakonec ale obsadil až 53. příčku. 
„Nestřílelo mi to už v tréninku,“ při-
znal zklamaný střelec. 

Úspěchem mladých vsetínských jezdců 
na horských kolech skončil mezinárod-
ní závod Südtirol Dolomity Super bike 
v Itálii. V nejmladší kategorii skončil Jiří 
Anděl druhý, v kategorii 8 – 9 let bral 
bronz Kryštof Solař.

Skvělého úspěchu dosáhl na mistrov-
ství České republiky v bezmotorovém 
létání zástupce Slováckého aeroklubu 
Kunovice Slavomír Piskatý, který obsa-
dil třetí příčku. Vybojoval si tak účast 
na 5. plachtařském mistrovství světa 
juniorů v italském Rieti. 

Fotbalistky 1. FC Slovácko zvítězily na 
výborně obsazeném turnaji Womens 
cup Campania v italském městě Cava 
de Tirreni. Ve finálovém utkání nejprve 
remizovaly s Výběrem regionu Campa-
nia 1:1, poté prokázaly pevnější nervy 
při penaltovém rozstřelu. Oporu měly 
v brankářce Bednaříkové, která zlikvi-
dovala tři pokusy Italek.  

Házenkáři Zubří už znají jméno svého 
soupeře pro první kolo mezinárodní-
ho Poháru vítězů pohárů. Ve dvojut-
kání se poperou o postup s bělorus-
kým družstvem SKA Minsk.  

Už čtvrtý ročník plochodrážní soutěže 
Slovácký ovál se chystá v Březolupech 
na Uherskohradišťsku. Mezinárodní 
závod bude odstartován 28. září ve dvě 
hodiny odpoledne. Z českých jezdců se 
ho zúčastní například Martin Málek, 
Martin Gavenda nebo Filip Šitera. 
O účasti zahraničních jezdců se nyní 
jedná. Organizátoři očekávájí, že se na 
plochodrážní klání přijde podívat zhru-
ba pětistovka motocyklových fandů.
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SPORTOVNí JEDNOHUBKYZlín chce jistotu, Hradiště postup
Zlín, Uherské Hradiště – Odlišné cíle 
v úvodu nové fotbalové sezony 
mají dvě nejúspěšnější jede-
náctky ve Zlínském kraji. Zatím-
co prvoligový Zlín se chce hlav-
ně vyhnout bojům o setrvání 
v nejvyšší soutěži, druholigové 
Slovácko má cíl dostat se co nej-
dřív zpět do první ligy.
Oproti minulé sezoně se zlín-
ský kádr výrazně obměnil: tým 
opustilo osm hráčů a nahradili 
je ofenzivní záložník Malár, Kro-
ča se Zapletalem, kteří se vrátili 
z hostování, slovenský útočník 
Foltán a čtyři junioři. Po loňské 
sezoně odešli z týmu Činčala, 
který zamířil do Slovácka, Lukaš-
tík (Fulnek), Červenka (Baku), 
Dujka (Opava), Ditrich (Vítkovi-

ce) a Janíček (Nitra). Hostování 
skončilo Dianovi a brankáři Zlá-
malovi.
„Tichý cíl máme, ale po loňských 
zkušenostech s plánovaným 
útokem na osmé místo jej pre-
zentujeme raději jinak. Klub je 
ekonomicky stabilizovaný,“ uve-
dl na tiskové konferenci před 
začátkem ligy ředitel klubu Ladi-
slav Minář.
V Uherském Hradišti je v tomto 
roce na programu  ekonomická 
stabilizace a také udržení kvality 
hráčského kádru pod vedením 
trenéra Pavla Malury. Prioritou 
klubu, jehož novým vlastníkem 
se po pádu z nejvyšší fotbalové 
soutěže stal ocelářsko–dopravní 
holding Zdeňka Zemka Z–Group, 

je co nejrychlejší návrat do první 
fotbalové ligy.
Nový vlastník klubu na tiskové 
konferenci přiznal, že na roz-
hodování neměl mnoho času. 
Dál však chce pokračovat ve 
fotbalové integraci regionu. Ve 
Slovácku je podle něj nosná fot-
balová akademie se čtyřmi stov-
kami žáčků. 
V letní přestávce získalo Slovácko 
do týmu sedm nových hráčů. Na 
hostování přišli Pavel Eismann 
(Žižkov), Aleš Chmelíček, Pavel 
Šultés (oba Sigma Olomouc), 
Tomáš Sloboda (Slovan Bratisla-
va), ze Zlína přestoupil Václav 
Činčala a z Jakubčovic Roman 
Fischer. Z hostování v Trnavě se 
vrátil Ondřej Čtvrtníček.  (mij)

HÁZE-
NÁ JE V 
POTížícH

VSETíNSKO PřIVíTÁ cROSS cOUNTRY

Vsetín – Na konec září chystají lidé ze vsetínského 
autoklubu český vrchol v cross country rally – 
pátý ročník závodu Internext Cross Country Rally. 
Závod se totiž poprvé pojede jako mezinárodní 
mistrovství České a Slovenské republiky, tudíž 
se ho zúčastní československá crosscountryová 
špička. Podle organizátora Marka Chytky by si to 
o titul měli rozdat především dva jezdci. „Jsou to 
loňský mistr republiky Miroslav Zapletal a vice-
mistr Evropy Josef Sýkora,“ uvedl Chytka s tím, 
že bez šancí nejsou ani další závodníci. Rally se 
bude konat 28. a 29. září, pojede se na jedenáct 
rychlostních zkoušek mezi Trnavou a Podkopnou 
Lhotou a pak mezi Lidečkem a Lačnovem.  (mij)

Kroměříž – Kroměřížský závodník Michal Sum vyhrál 
v šestém díle mistrovství Evropy historických vozů 
ve finském Lahti svou závodní kategorii. Tím potvr-
dil průběžné místo v klasifikaci Skupiny 3 a dál tak 
zůstává na výborném třetím místě. Sum, který 
letos závodí ve Škodě 130 RS a jehož navigátorem 
je Milan Skočovský, vyhrál i přes skutečnost, že tři 
rychlostní zkoušky absolvoval jenom na třetí rych-
lostní stupeň, jelikož poškodil převodovku. V její 
opravě pomáhal moravské posádce také rakouský 
hrabě Harrach, který půjčil mechanikům svou svá-
řečku. Nebýt trablů s převodovkou, mohli závodní-
ci skončit v celkovém pořadi velmi vysoko. Takhle 
se ale museli spokojit s konečným umístěním na 
sedmatřicátém místě.  (mij)

Sum vyhrál evropskou rally

Ostrožská Nová Ves – Šestnáctile-
tá kanoistka Monika Machová 
z Ostrožské Nové Vsi dosáhla na 
konci července na svůj dosavad-
ní pomyslný vrchol. Na mistrov-
ství světa juniorů v rychlostní 
kanoistice v Račicích, které se 
uskutečnilo 26. až 29. července, 
skončila v souboji čtyřkajaků 
na pátém místě. Kvarteto dívek 
ve složení Monika Machová, 
Jana Ježová (KVS Praha), Mar-
tina Víchová (Děčín) a Karolína 
Kumžáková (Dukla Praha) poda-
lo bojovný výkon a obsadilo 
výborné páté. 
Reprezentanti Ostrožské Nové 
Vsi se úspěšně představili také 
v závodě Evropského poháru 
a Mistrovství ČR dračích lodí. 
Novoveské Dračice příjemně 
překvapily ziskem stříbra na trati 
dlouhé 500 metrů a bronzu na 
krátkých 200 metrů a po měsících 
dřiny začínají sklízet zasloužené 

vavříny. Posádka mixu ONV 
Devils získala na tratích 200 a 500 
metrů bronzové medaile. Jejich 
výkon doplnil pátým místem ješ-
tě Novoveský mix.
Kajakáři z Ostrožské Nové Vsi byli 
k nepřehlédnutí i na Mistrov-
ství České republiky v rychlostní 

kanoistice v Račicích. Čtrnáctile-
tý Martin Mach dosáh hattricku, 
když vyhrál všechny tři žákovské 
závody. Jeho sestra Monika si pak 
domů přivezla 3 zlaté, jednu stří-
brnou a dvě bronzové medaile. 
Na stupních vítězů stáli také Filip 
Nikl a Kateřina Pjajčíková. (mij)

Kanoistka i dračí lodě z Ostrožska uspěly na mistrovství

Monika Machová. foto: Vít Pjajčík
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Soutěžíme o sportovní hodinky a 10 propagačních předmětů
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do 
kraje, Pekárenská 42,76001 Zlín do 30. 9. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: – 158. došlá správná odpověď, propa-
gační předměty – 9., 19., 52., 78., 100., 111., 163., 199., 257., 300. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich 
doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : „tajenka č. 1“ všech – přítel „tajenka č.2“. Aristotelés
Výherci křížovky z červencového vydání: Hlavní cenu – sadu opalovacích krémů vyhrává: Zdeněk Koupil – Otrokovice. Propagační předměty získávají: Jitka 
Masařová – Zlín, Jiří Kliment – Val. Meziříčí, Robert Rušar – Kelč, Lucie Čížková – Kroměříž, Ljuba Valentová – Zlín, Jarmila Mikulíková – Vsetín, Petr Vlček – Tečo-
vice, Josef Hovořák – Valašská Polanka, Marta Tomková – Napajedla, Stanislava Coufalová – Zlín. Tajenka zněla: Mnoho slov, málo myšlenek. Dávné přísloví.
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Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu 
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž 
o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který 
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:

Kolik metrů na výšku má Baťův mrakodrap?

První cenou je AKU vrtačka, dalšími cena-
mi jsou propagační předměty. Vyhrává 99. 

správná odpověď. Další ceny obdrží 2., 24., 
63.,126., 215. správná odpověď. Odpovědi 
posílejte na adresu: 
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména všech výherců z tohoto čísla zve-
řejníme v listopadovém vydání magazínu 
Okno do kraje a také na našich interneto-
vých stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z červencového  vydání: 
Ve Zlínském kraji je 28 mikroregionů. 

První cenu spací pytel    vyhrává: Hana Běláko-
vá – Valašské Klobouky. Propagační předměty 
získávají:  Petra Brázdová – Lukov, Jan Špaček 
– Uherské Hradiště, Jitka Kopřivová – Hulín, 
Renáta Machů – Zlín, MUDr. Jana Hrabalová 
– Uherské Hradiště.

Vyhrajte v soutěži AKU vrtačku

INZERCE
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Ve spolupráci se Zdravotním ústavem ve Zlíně proběhnou ve čtyřech městech 
Zlínského kraje Dny zdraví:

Začátek akce, zaměřené na prevenci a podporu zdravého životního stylu, je vždy v 9.00 hodin.

Za pomoci kvalifikovaných a odborně zdatných pracovníků zde budou probíhat měření krevního 
tlaku, tuku v těle, hladiny cukru a cholesterolu v krvi a dále například vyšetření sluchu, sítnice nebo 
orientační test zdatnosti. To vše s následnou konzultací výsledků s odborným lékařem. K dispozici 
bude také poradna k prevenci nádorů, péči o tělo, bolestem zad a péči o zuby. Součástí akce je  
i pohybový program s možností rehabilitačního cvičení, spinningu a aerobiku. K vidění navíc bude 
zajímavá doprovodná výstava kompenzačních pomůcek a zajištěn je i dětský koutek.

Cílem této akce, kterou VZP ČR připravila ve spolupráci se Zdravotním ústavem, je přesvědčit klienty 
o nutnosti péče o vlastní zdraví a zdůraznit význam prevence před léčením důsledků nezdravého 
způsobu života a nezdravé výživy. 

Klienti VZP ČR mají navíc možnost bezplatného vstupu do Klubu pevného zdraví VZP ČR, kde 
na ně čekají výhody v podobě bonusů a slev.

Více informací je na www.vzp.cz.

Dny zdraví s VZP

22. 9. – v Uherském Hradišti (Reduta + Masarykovo náměstí)
6. 10. – ve Vsetíně (Dům kultury)
11. 10. – v Kroměříži (v sídle Zdravotního ústavu)
12. 10. – ve Zlíně (Saleziánský klub mládeže – Centrum volného času – Jižní svahy).

dny_zdravi_vzp.indd   1 3.8.2007   15:54:01

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín provádí laserové 
korekce dioptrických vad a operace šedého zákalu 
za použití nejmodernější americké technologie. 
Kvalita a špičková péče jsou garantovány certifikáty 
ISO 9001:2001, CQS a IQNet. Čeká vás přátelské 
prostředí, nadstandardní služby za příznivé ceny 
a profesionální odborný tým v čele s přednostou 
kliniky Doc. MUDr. Zdeňkem Smečkou, CSc. 

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín
Slovenská 5184 l 760 01 Zlín

T/F: 577 430 477 l T: 577 212 286-7
E: info@klinikazlin.cz l www.

klinikazlin.cz

Proč si stále dávat pozor 

na brýle?



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