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První babybox ve Zlínském kraji bude slavnostně uveden do provozu 5. prosince. Babybox bude umís-
těn v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Na zprovoznění skříňky pro anonymní odložení dětí přispěl Zlín-
ský kraj účelovou neinvestiční dotací 100 tisíc korun.

Občanské sdružení Pod křídly otevřelo ve Valašském Meziříčí třetí Dům na půli cesty. Zařízení  tohoto 
typu slouží klientům, kteří vyjdou z dětských domovů nebo opustí svou pěstounskou rodinu. V nově 
otevřeném objektu se kromě bytu pro domovníka nacházejí celkem čtyři další byty, ve kterých žije šest 
lidí. Stavba domu stála celkem čtyři miliony korun. Díky práci dobrovolníků je výsledná částka o milion 
nižší, než se původně plánovalo.

Kroměříž bude mít do dvou let nový domov pro seniory. Tamní radnice hodlá přestavět bývalou 
vojenskou ubytovnu, kterou získala loni v lednu od armády. Dům bude sloužit výhradně pro poskyto-
vání sociálních služeb.

milovníci slivovice zažívají smutný rok. Hřejivé pálenky bude letos málo. Počasí totiž švestkám letos 
vůbec nepřálo. Úroda je nejslabší za posledních patnáct let, většina pálenic jede jen v pětinovém provozu.

Novou službu pro cestující v linkové autobusové dopravě, která funguje od prvního listopadu 
a umožňuje pasažérům využívat jednotné čipové karty u hlavních dopravců na území regionu, připravil 
Zlínský kraj ve spolupráci s Koordinátorem veřejné dopravy. Jednotná čipová karta i možnost jejího nabi-
tí platí nyní u více dopravců bez ohledu na to, kdo je jejím vydavatelem. Platbu kartou mohou cestující 
uskutečnit na všech linkách zapojených dopravců, a to včetně dálkových spojů. Více informací přímo 
u dopravců nebo na www.kr-zlinsky.cz.

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané,  
v průběhu měsíce října byly při ekumenické bohoslužbě slavnostně 
požehnány insignie hejtmana a zároveň bylo žehnáno také Zlínské-
mu kraji i všem jeho občanům. Této symboliky a významné událos-
ti, které se účastnilo široké spektrum lidí, bych chtěl využít k tomu, 
abych se na následujících řádcích krátce věnoval tématu spolupráce 
a různorodým formám komunikace všech těch, kteří chtějí z našeho 
kraje udělat místo pro kvalitní a spokojený život našich lidí. 
Základním předpokladem k tomu, abychom jako krajská reprezen-
tace podrobně poznali potřeby svých občanů, je dobrá komunikace 
s lidmi, samosprávami i dalšími subjekty v území. Proto jsme nastavili  
poměrně široké spektrum aktivit s tímto cílem. Pravidelně se svými 

spolupracovníky vyjíždím do malých obcí na tzv. Hejtmanský den, kdy se setkáváme nejenom s předsta-
viteli  hostitelské obce, ale také se starosty obcí celého mikroregionu, zástupci podnikatelů, neziskových 
organizací a dalších subjektů. Krajská rada také pravidelně absolvuje výjezdní zasedání ve větších městech, 
kde se svými kolegy řešíme aktuální potřeby daného místa a opět nezapomeneme ani na podnikatelskou 
veřejnost a další. K realizaci rozvojových projektů například v cestovním ruchu nebo dopravní infrastruk-
tuře je třeba spolupracovat s okolními kraji, proto se setkáváme na společných jednáních i s těmito part-
nery. Letos jsme již jednali s radními Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje, připravujeme i setkání 
s našimi kolegy z Moravskoslezského kraje. A samozřejmě při prosazování našich zájmů nesmí chybět 
pravidelné aktivity směrem k národním orgánům a institucím, mezi něž patří zejména ofi ciální návštěvy 
ministrů nebo nesčetná jednání s představiteli parlamentu. Naše snahy ale nekončí na hranicích České 
republiky. Jednáme s velvyslanci a realizujeme podnikatelské mise do mnoha světových teritorií, pře-
devším do oblasti východních trhů, kde se snažíme otevírat dveře pro rozvoj nových vztahů a možností 
spolupráce v kulturní, vzdělávací a hospodářské oblasti. V neposlední řadě také prosazujeme své priority 
na půdě Evropské unie v Bruselu. Naše poměrně intenzivní účast na letošním setkání evropských regionů 
„Open days“ v Bruselu o tom svědčí. Vezeme konkrétní výsledky, jako je podpora dětskému fi lmovému 
festivalu nebo setkání ministrů práce a sociálních věcí unie v Luhačovicích v roce 2009, kdy bude naše 
země předsedat Evropské unii.
Z výše uvedeného je zřetelné, že se snažíme zmapovat potřeby našeho kraje a jeho občanů a ty poté na 
patřičných místech důsledně prosazovat. Díky setkání se stovkami činorodých lidí, kteří tyto aktivity před-
stavují, díky neustálým pracovním kontaktům i díky našemu vytrvalému komunikačnímu úsilí se nám daří 
mnoho projektů postupně realizovat. Investice do rozvoje venkova, dopravní infrastruktury, zdravotnictví 
nebo cestovního ruchu jsou toho důkazem. Proto věřím, že i nadále budeme společně v našem kraji tak-
to komunikovat, abychom z něj budovali vyspělý region, který staví na konzervativních hodnotách a je 
příjemným místem pro život. Za to děkuji všem, kteří se na přeměně naší současnosti směrem, věřme že 
k ještě lepší, budoucnosti podílejí.
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Povodňové škody jsou odstraněny 
Zlínský kraj – Silničáři ve Zlínském kraji 
dokončili odstraňování škod po loňských 
povodních. Dohromady bylo na opravu 
vozovek použito 83,9 milionu korun. Neja-
kutnější byla oprava cesty u Luhačovic, kde 
se část vozovky propadla. Jen na tuto opra-
vu padlo téměř 13 milionů korun. Na místě 
byla postavena nová opěrná zeď a v jednom 
úseku i celá nová vozovka včetně konstrukční 
vrstvy. Celkem pracovali silničáři na 13 mís-
tech. Opravy financoval Zlínský kraj. Celou 
částku ale nehradil, 34,1 milionu korun kraj 
získal od ministerstva dopravy.

U Starého Města vzniká 
unikátní cyklostezka
Staré Město – Kostelany nad Moravou 
a Staré Město spojí do poloviny listopadu 
unikátní cyklostezka. Jedinečný je na ní její 
povrch, který bude tvořený z cementobeto-
nu. Je to vůbec poprvé v České republice, 
kdy se tento materiál při budování některé 
z cyklistických tras použil. Čtyřkilometrová 
trasa přijde na 15 milionů korun, investo-
rem je Staré Město a obec Kostelany nad 
Moravou, část peněz získali ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Cementobe-
ton má narozdíl od asfaltu, z něhož je vět-
šina cyklostezek v republice, hned několik 
výhod. Odolává vlivu počasí, při větší zátěži 
se do něj nevyjíždějí koleje a tím, že je svět-
lý, se po něm v noci jede mnohem lépe než 
po asfaltu. 

Archeologové našli u vznikající dálnice 
pět hrobů z dávných dob
Hulín – Pět pravěkých hrobů objevili olo-
moučtí archeologové u Hulína na Kromě-
řížsku. Hroby objevili v místě, kde se propojí 
dálnice D1 s rychlostními komunikacemi R55 
a R49. Celkem jde o tři hroby z období eneo-
litu a dva z doby bronzové. Podle archeologů 
jde o další důkaz pravěkého osídlení v této 
lokalitě. V hrobech ze závěrečné fáze doby 
kamenné, datovaných kolem roku 3000 před 
začátkem letopočtu, byly vedle kosterních 
pozůstatků nalezeny i takzvané sekeromla-
ty. To jsou pravěké sekerky, které se tehdy 
používaly jako odznaky moci. Pozůstatky 
v dalších dvou sídlištních jámách archeolo-
gové zatím datují do střední doby bronzové. 
V jedné nalezli dvě kostry, ve druhé tři.

Slížany mají hřiště  
s umělou trávou
Morkovice-Slížany – Stavbu hřiště s umě-
lou trávou dokončili v Morkovicích-Slížanech 
na Kroměřížsku. Na někdejší škvárové ploše 
vyrostlo moderní sportoviště, které bude 
využívat nejen fotbalový klub, ale také 
základní škola i veřejnost. Náklady stavby se 
pohybovaly kolem 20 milionů korun. Hřiště 
je unikátní především díky technologii, kdy 
radnice použila jen stoprocentně přírodní 
vsyp. Kromě samotného umělého trávníku 
je součástí areálu odvodňovací systém a také 
osvětlení. Na financování stavby se spolu 
s Morkovicemi podílelo ještě ministerstvo 
školství a Zlínský kraj. Výstavba hřiště začala 
již v srpnu loňského roku, do zimy byly hoto-
vé podklady a letos v létě položili pracovníci 
specializované firmy na plochu umělý tráv-
ník. Na Kroměřížsku jde o třetí hřiště s umě-
lým trávníkem. 

Vytříděného odpadu je stále víc
Zlínský kraj – Lidé ze Zlínského 
kraje jsou ke svému okolí šetr-
ní. Dokazuje to skutečnost, že 
množství vytříděného odpadu 
rok od roku roste. V loňském roce 
vytřídil každý občan ze Zlínské-
ho kraje 45,7 kilogramu odpadu, 
zatímco v roce 2003 to bylo nece-
lých 23 kilogramů. 
Základní nabídka tříděného 
odpadu je ve většině měst v kraji 
totožná. Jde o papír, plast a bílé 
a barevné sklo. V Kroměříži ale 
lidé mohou například třídit navíc 
také bioodpad a rozdělovat pet 
lahve od ostatních plastů. Valaš-
ské Meziříčí zase uvažuje, že roz-
šíří nabídku o nápojové kartony. 
Kromě toho v každém městě fun-
gují sběrné dvory.

„Nabídka je dnes skutečně širo-
ká. Naše technické služby jsou 
schopny odebrat na dvě stovky 
druhů odpadu. Navíc pro lidi 
několikrát do roka zajišťujeme 
mobilní sběr nebezpečného 
odpadu nebo pořádáme akce na 
bezplatnou likvidaci autovraků,“ 
uvedla mluvčí Vsetína Eva Stejs-
kalová.
Radnice se navíc aktivně snaží 
přesvědčit občany, že třídit 
odpad je potřebné. „Každý rok 
pořádáme několik setkání, která 
jsou ale zaměřena více na děti. 
Jsme přesvědčeni, že právě ony 
mohou v domácnosti změnit 
běh věcí a donutí rodiče odpad 
třídit,“ prozradil Pavel Zrna, 
mluvčí města Kroměříž.

Podle všech prognóz překročí 
v letošním roce objem vytříděné-
ho odpadu ve Zlínském kraji 50 
kilogramů na jednoho občana. 
Do konce roku navíc získá pade-
sát obcí v kraji celkem 329 nových 
kontejnerů na tříděný odpad.
Zlínský kraj se každoročně připo-
juje ke kampani nazvané Má to 
smysl, třiďte odpad, jejíž součástí 
bude letos vyhodnocení prvního 
ročníku soutěže O keramickou 
popelnici. Soutěž je adresována 
městům a obcím v kraji, vítěz-
né ceny si pak odnesou ta sídla, 
která za letošek vytřídila nejvíce 
plastu, papíru, bílého a barev-
ného skla i nápojového kartonu. 
Vyhodnocení klání se uskuteční 
počátkem roku 2008.  (mij)

Dopravní podniky v kraji připravují nové jízdní řády
Zlínský kraj – Na změnu jízdních 
řádů si museli od října zvyknout 
lidé ze Zlína a Otrokovic. Doprav-
ní společnost reagovala na nové 
potřeby občanů, hlavně školáků, 
a přizpůsobila proto provoz tro-
lejbusů a autobusů. Jízdní řády 
v ostatních městech v kraji zůsta-
ly beze změn.
Dopravní společnost Zlín - Otro-
kovice (DSZO) udělala v řádech 
na šest desítek změn. Většina 
z nich se týkala pracovních dnů. 
„U základních škol už pominula 
někdejší důsledná spádovost, kdy 
děti docházely nejčastěji pěšky 
do nejbližší školy. Dnes dojíždějí 
žáci do různých základních škol 

napříč celým městem a jejich 
počty se na začátku každého 
školního roku výrazně mění, jak 
roste či klesá obliba konkrétních 
škol,“ zdůvodnil vznik nových 
řádů vedoucí dopravního úseku 
DSZO Pavel Nosálek.
Změny vycházely skutečně od 
samotných občanů. Pracovníci 
DSZO provedli průzkum a sčítání 
počtu cestujících na jednotlivých 
linkách a zároveň prověřovali 
připomínky od cestujících, úřa-
dů či škol. Nejvýraznějších změn 
doznaly linky 1 ve směru z Přílu-
ků do centra Zlína, 6 jedoucí 
z Otrokovic, 14 vyjíždějící z točny 
u Sportovní haly ve Zlíně a 32 

jedoucí z Mladcové. Městská 
hromadná doprava v dalších 
městech Zlínského kraje zůstala 
beze změn. Na prosinec se ale 
chystají změny jízdních řádů, kte-
ré už postihnou všechny občany 
kraje. „Budeme se přizpůsobovat 
vlakovým a dálkovým spojům. 
Zatím máme připraveny růz-
né varianty, které nyní podro-
bujeme zkoumání. Navíc nám 
sem chodí spousta připomínek 
občanů, kterým se také snaží-
me vyhovět,“ uvedl vedoucí 
MHD v Kroměříži Tomáš Szabo. 
Změny připravuje i ČSAD Vsetín, 
která provozuje MHD ve Vsetíně 
a Valašském Meziříčí.  (mij)

Všechny zprávy hovořily o tom, jaký bude letos z hlediska úrody 
vína nadprůměrný rok. Na sklizeň se těšili jak pěstitelé vína, tak výrobci 
a distributoři a v neposlední řadě i konzumenti. Poslední týdny a hlavně 
nestálé zářijové počasí ale přehnané očekávání zchladily. Deště a kroupy 
způsobily, že letošní víno nebude až tak přívlastkové, jak se všeobecně 
očekávalo. Cukernatost hroznů se pohybuje kolem dvacítky, což zname-
ná, že letošní ročník bude spíše průměrný.  (mij) foto: Ivo Hercík

PřístAV OtROKOVIcE

Otrokovice – Nového přístaviště 
se dočkají obyvatelé Otroko-
vic. V lokalitě u veslařské lodě-
nice vedle Moravní lávky vzni-
ká v těchto dnech další přístav 
na stále oblíbenějším Baťově 
kanálu. Přístaviště výletních 
lodí bude hotové již v prosinci 
tohoto roku. Šedesátimetrový 
objekt bude tvořit betonové 
molo, sloupky na ukotvení 
lodí a spouštěcí rampa. Celá 
stavba přijde na 8,5 milionu 
korun a bude ji hradit Ředi-
telství vodních cest České 
republiky. Město Otrokovice 
chce do projektu investovat 
jeden milion korun, za který 
postaví parkoviště, příjezdo-
vou cestu a sociální zaříze-
ní. Do budoucna se uvažuje 
i o přivedení linek MHD. (mij)

4 Okno do kraje / listopad 2007 Okno do kraje / listopad 2007

ZPRAVODAJSTVÍ



O obuvnické školství v regionu je malý zájem

Přestože se obuv na Zlínsku již 
prakticky nevyrábí, historii obuv-
nického školství v regionu je třeba 
si stále připomínat. Na počátku 
jedenadvacátého století opět ros-
te zájem o odborníky na obuvnic-
kou a kožedělnou oblast, což by 
mohlo znamenat jistou renesanci 
tohoto druhu vzdělávání také ve 
Zlínském kraji. Jinde v republice 
totiž skutečné obuvnické školství 
již nefunguje.

Pramatkou byla 
Baťova škola práce
Baťova škola, která se transfor-
movala z původní Pracovní školy 
Henryho Forda, byla charakte-
ristická velmi přísným režimem, 
a to jak v továrně a škole, tak 

i v později vzniklých ubytovacích 
internátech. Studenti-pracovníci 
se ve škole učili především počty, 
účetnictví, obchodní korespon-
denci, strojírenskou nauku, ale 
také cizí jazyky, hlavně němčinu 
a angličtinu. Při praxi v dílnách 
museli projít tzv. kolečkem, aby si 
vyzkoušeli všechny možné druhy 
práce. V roce 1929 došlo k rozší-
ření výukových programů o stro-
jírenské odvětví a na počátku 
třicátých let již měla škola kolem 
patnácti set žáků v obuvnickém, 
strojním, chemickém a staveb-
ním oboru.

Zlínská škola kožařská
V oblasti vzdělávání odborníků na 
zmiňovanou problematiku hrála 
na Zlínsku dlouhá léta význam-

nou roli Střední průmyslová ško-
la kožařská Zlín, jejíž know-how 
dnes, po sloučení s jinou střední 
školou, funguje v rámci Střední 
průmyslové školy polytechnické 
- Centra odborné přípravy. Kožař-
ská průmyslovka byla jedním 
z nositelů odkazu Baťovy školy 
práce, ze které v podstatě vznik-
la. V roce 1933 byla založena 
čtyřletá strojnická škola a v roce 
1937 průmyslová škola, na které 
se studoval již přímo obuvnický 
obor, ale také obory další. Dnes 
škola kromě strojírenských, elek-
trotechnických, ekonomických 
a polygrafi ckých studijních pro-
gramů nabízí také studijní obor 
nazvaný Zpracování úsní, plas-
tů a pryže. Škola tak po mnoho 
desetiletí vychovávala odbor-
níky, kteří následně zaplňovali 
obuvnický a kožedělný pracovní 
trh, ale díky svému širšímu tech-
nickému vzdělání působili také 
v odvětvích jiných. V letošním 
roce by „původní“ kožařská prů-
myslovka oslavila sedmdesát 
let své existence. Dalším subjek-
tem vychovávajícím odborníky 
v oblasti obuvnictví je zlínská 
Střední škola obchodně-tech-
nická, která nabízí učební obor 
obuvník. Ten se však již řadu let 
pro nezájem neotevírá. 

Nabídka by byla, 
chybí poptávka
Poptávka po kvalifi kované pra-
covní síle v oblasti obuvnické-
ho a kožedělného průmyslu je 
poměrně značná, a to jak pro 
tuzemská pracoviště, tak pro 
provozy mimo republiku, kam 
fi rmy stěhují svou výrobu. Pro-
blém je ale v tom, že dlouhodo-
bě o tyto obory není zájem z řad 

studentů. „Firmy pociťují velký 
nedostatek nejen středoškolsky 
či vysokoškolsky vzdělaných 
odborníků v obuvnictví, ale 
především absolventů učňov-
ských kurzů,” sdělila tajemnice 
České obuvnické a kožedělné 
asociace Vlasta Mayerová s tím, 
že rekvalifi kaci na obuvníka již 
nabízí také úřady práce. „Mimo 
to jsme spolupracovali s Uni-
verzitou Tomáše Bati na zave-
dení nového oboru Odborné 
zbožíznalectví pro obuvnickou 
a kožedělnou výrobu, který 
bude studentům nabízen snad 
již od příštího roku,” doplnila 
Mayerová.

Muzeum jako doklad
Důkazem významé role obuvnic-
kého a kožedělného průmyslu 
v našem regionu může být i zlín-
ské Muzem obuvi, fungující pod 
Muzeem jihovýchodní Moravy. 
Stálá expozice se nachází přímo 
v jedné z budov bývalého Baťova 
obuvnického závodu. Prostřed-
nictvím více než tisíce exponátů 
seznamuje muzeum návštěvníky 
s historií i současností obouvání, 
vývojem výroby obuvi a dějinami 
ševcovského řemesla. Unikátní 
je také kolekce obouvání cizích 
národů. V muzeu jsou soustře-
děny různé typy obuvi ze všech 
kontinentů světa. Patrně nejvzác-
nejší je soubor textilních střevíč-
ků z období čínského císařství, 
velmi zajímavá je i kolekce ata-
manských bot, soubor afrických 
sandálů nebo velká sbírka obuvi 
z Indie. V zimní sezoně si mohou 
návštěvníci muzeum prohléd-
nout od úterý do pátku, vždy od 
deseti do dvanácti hodin, odpo-
ledne pak od třinácti do sedm-
nácti hodin. (don)

Zlínský kraj – Rozmanitost zlínského regionu, který se rozkládá na 
hranici tří národopisných oblastí – Valašska, slovácka a Hané, je 
pověstná nejen v rámci turistického ruchu, ale také díky širokému 
odbornému a vzdělávacímu potenciálu. Především oblast Zlínska 
je po mnoho desetiletí charakterizována významným podnika-
telským duchem, jehož nositelé se hrdě hlásí k odkazu průmysl-
níka tomáše Bati a jeho obuvnických závodů. Díky městu Zlín byl 
region po dlouhá léta jednou z nejdůležitějších lokalit republiky 
s dominantním postavením obuvnického a kožedělného průmyslu.

Ukázka prací Atelieru designu obuvi UTB Zlín. repro: UTB Zlín

INZERCE
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Zdravotní stav obyvatel kraje
ZLÍNSKÝ 

KRAJ 
V KOSTCE

Víme to? Jak dalece je to důležité? můžeme naše zdraví zlepšit? Jak jsme na tom 
ve srovnání s ostatními kraji České republiky a s okolními zeměmi?  Pokusme se za 
pomoci statistiky odpovědět na tyto otázky. Zdraví není pouhá nepřítomnost nemoci, 
je defi nováno jako stav celkové fyzické, duševní a sociální pohody. Je to výslednice 
mnoha vlivů, kterým dominuje celkový životní styl každého člověka, jeho genetická 
výbava, úroveň zdravotní péče a další vnější vlivy (sociální úroveň, vlivy životního 
a pracovního prostředí).
I když se názory na význam jednotlivých vlivů různí, nejčastěji se podíly odhadují 
takto: životní styl se podílí na zdravotním stavu 50 procenty, zdravotní péče 20 pro-
centy, genetická zátěž má na svědomí 15 procent a vlivy okolního prostředí 15 pro-
cent. Z toho vyplývá, že za své zdraví tedy zodpovídá z velké části každý sám, a to 
především tím, jak žije, jak se stravuje a pohybuje, jak zvládá stresové situace i umě-
ní odpočívat, zkrátka jak každý z nás dokáže být dobrým manažerem svého života.

Demogra� cké údaje
Tzv. střední délka života ve Zlínském kraji se 
v souladu s celorepublikovým trendem zvol-
na zvyšuje. U mužů je nyní mírně přes 72 let, 
u žen 79,7 let. Ženy žijí tedy v průměru déle 
než muži, ale ve Zlínském kraji je tento roz-
díl větší než v České republice. Střední délka 
života je v České republice totiž u mužů vyšší 
– téměř 73 let,  u žen naopak o půl roku nižší 
– 79,1 let.
Obyvatelstvo Zlínského kraje stárne. Rodí 
se méně dětí a i když nyní ženy z početných 
ročníků 70. let mají více dětí, trend bude 
v budoucnu klesající. V kraji také mírně klesá 
počet sňatků (v roce 2005 bylo v kraji uza-
vřeno 2804 sňatků) a stoupá počet rozvodů 
(2005: 1420). Počet obyvatel kraje se mírně 
snižuje, nyní nás ve Zlínském kraji žije 590 
tisíc. Potěšitelným ukazatelem je stále kle-
sající novorozenecká a kojenecká úmrtnost, 
která je jedna z nejnižších ve státě, a klesající 
počet potratů. 

Nemocnost a úmrtnost 
Nemocnost je poměr počtu nemocných 
k počtu obyvatel v dané oblasti. Úmrtnost 
vyjadřuje počet zemřelých k počtu obyva-
tel. O zdravotním stavu obyvatelstva nás 
spolehlivě informují údaje o nemocnosti 
na tzv. civilizační nemoci, což jsou chronic-
ká neinfekční onemocnění, mezi která patří 
zejména srdečně cévní onemocnění, nádory 
a diabetes – cukrovka. 

Nemocnost na choroby srdce a cév stoupá. 
Počet hospitalizovaných se nyní ročně pohy-
buje okolo 20 tisíc osob v kraji. Úmrtnost na 
tyto nemoci ale naopak vykazuje dlouho-
dobý pokles, i když nemoci srdce a cév tvoří 
u nás stále nejčastější příčinu smrti. Nemoci 
srdce a cév jsou dobře ovlivnitelné prevencí. 
Hlavní roli hraje nekuřáctví a zdravá kvalit-
ní výživa, dále dostatečný pohyb a duševní 
pohoda. Za předčasný rozvoj aterosklerózy, 
vysokého krevního tlaku, infarktů myokardu 
tedy zodpovídáme z velké části sami. Zdá 
se, že ženy jsou zodpovědnější i v přístupu 
k léčbě – léčí se jich více a jejich úmrtnost je 
i proto nižší.
Nádorová onemocnění patří přes nesporné 
úspěchy v léčbě stále k hlavním příčinám 
smrti, tvoří asi čtvrtinu všech úmrtí a nemoc-
nost na zhoubné nádory vykazuje trvale 
stoupající trend. Bohužel, Česká republika 
patří mezi země s vysokým výskytem nádorů 
v populaci. Ve Zlínském kraji je vývoj podob-
ný, ale celkový výskyt nádorů je zde nižší, než 
je průměr České republiky.          
Nejčastějšími zhoubnými nádory mužů jsou 
nádory plic a průdušek, i když jejich výskyt 
spolu s klesajícím počtem kuřáků-mužů 
zvolna klesá. Naopak u žen má tento typ 
nádoru stoupající tendenci a kopíruje tak 
stoupající počet kuřaček v populaci. Pokud 
ženy a zejména mladé dívky s kouřením 
neskoncují, do budoucna bude rakovina plic 
u žen častým onemocněním!

U žen jsou nyní z nádorů nejčastější nádory 
prsu. Zde hraje v prevenci nejdůležitější roli  
vyhledávání časných stádií onemocnění, 
která mají největší šanci na trvalé vyléčení. 
Ve Zlínském kraji existují značné rozdíly mezi 
jednotlivými okresy ve využívání mammo-
grafi ckého vyšetření a existují velké rezervy 
v propagaci a motivaci žen k účasti na tomto 
screeningu.
Velmi nepříznivá je také situace v prevenci 
a ve využívání screeningu nádorů tlustého 
střeva a konečníku. Přitom ve výskytu těchto 
nádorů zaujímáme nelichotivé čelné místo 
mezi vyspělými zeměmi. Bohužel, naše kla-
sické krajové kuchyně s hojným zastoupením 
uzenin a jiných tučných jídel, s množstvím 
alkoholu a malým podílem zeleniny jsou 
typickou ukázkou stravy, která podporuje 
vznik rakoviny střev a konečníku. 

Důležitá je prevence
Svým chováním a preventivními prohlídka-
mi můžeme omezit výskyt a ovlivnit průběh 
dalších častých nádorů – nádorů děložního 
hrdla, nádorů kůže a dalších. Že je prevence 
účinná, můžeme dokázat např. na rakovině 
žaludku – její výskyt klesá, a to od doby ploš-
ného používání mrazniček ke konzervaci 
potravin, a tudíž omezení konzervace sole-
ním. V našem kraji za posledních 10 let klesl 
výskyt rakoviny žaludku cca o 20 %. Nevhod-
ný životní styl ovlivňuje také výskyt diabetu 
2. typu. Počet diabetiků v populaci se zvy-
šuje a Zlínský kraj je vysoko nad průměrem 
České republiky.
Z dalších civilizačních nemocí se můžeme 
jen stručně zmínit o stoupajícím počtu oby-
vatel, které trápí chronické bolesti zad. Stou-
pá také počet osob, které vyhledávají pomoc 
psychiatra pro úzkostné poruchy a depre-
sivní stavy. Mezi civilizační nemoci řadíme 
také alergická onemocnění. V našem kraji se 
počet léčených na alergie za posledních 10 
let zdvojnásobil. 
Naopak úspěchem je trvale nízký výskyt vět-
šiny závažných infekcí. Pokud se týká obáva-
né nákazy virem HIV (AIDS), ve Zlínském kraji 
se do konce r. 2006 nakazilo 16 osob, z toho 
5 již zemřelo. Zlínský kraj vykazuje v rámci ČR 
nízký počet nakažených HIV/AIDS. 

Podle odborných pramenů zpracovala
MVDr. Kateřina Janovská

Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně

Často jediným řešením vážných zdravotních stavů jsou náročné operace. foto: nemocnice  Vsetín 
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ZPRÁVY Z KRAJE

týden vzdělávání dospělých
Zlínský kraj – Týdny vzdělávání 
dospělých (TVD) mají mnohale-
tou tradici ve vyspělých zemích 
světa a v posledních desetiletích 
také v České republice. Pořádání 
této akce na národní i na krajské 
úrovni se stalo oficiální formou 
každoročního připomenutí ros-
toucího významu celoživotního 
učení pro úspěšný vývoj společ-
nosti. Po formální stránce nabí-
zejí TVD široké spektrum aktivit 
– konference, workshopy, kulaté 
stoly, nabídky vzdělávání a pre-
zentací kurzů, dny otevřených 
dveří, informační a prezentační 
publikace. Jsou směřovány nejen 
pro širokou veřejnost, nýbrž 
zejména pro odbornou veřejnost 
– manažery rozvoje lidských zdro-
jů a personalisty podniků a firem 
na jedné straně a pro poskytova-
tele dalšího vzdělávání na straně 
druhé. A právě formy kulatého 
stolu se zástupci vzdělávacích 
agentur a zástupci podnikatelské 
sféry, prezentací poskytovatelů 
dalšího vzdělávání a dnů otevře-
ných dveří vzdělávacích institucí 
budou obsahem letošního Týdne 
vzdělávání dospělých, který orga-
nizátoři ze Zlínského kraje spolu 
s partnery – Institutem trhu práce 
ve Zlíně (projektem realizovaným 
MPSV ČR) a koordinátorem Aso-
ciace institucí dalšího vzdělávání 
ČR ve Zlínském kraji – vzdělávací 
firmou MARLIN B & V, s.r.o. Uher-
ské Hradiště, připravili na dny od 
5. 11. 2007 do 9. 11. 2007. TVD se 
uskuteční pod záštitou Mgr. Jose-
fa Slováka, náměstka hejtmana 
ZK a předsedy Rady pro rozvoj 
lidských zdrojů ZK.
V případě Vašeho zájmu nalez-
nete podrobnější informace 
k programu a potřebné kontak-
ty na Informačním a vzděláva-
cím portálu školství Zlínského 
kraje www.zkola.cz, v rubrikách 
Novinky z odboru školství, mlá-
deže a sportu a nejbližší pláno-
vané akce.

U příležitosti osmdesátin Baťo-
vy nemocnice bylo oceněno 
deset jejích zaměstnanců
Zlín – Oslavy 80 let od vzniku Baťo-
vy nemocnice ve Zlíně vyvrcholi-
ly 14. září slavnostním večerem 
ve zlínském Městském divadle. 
Dvouhodinový program seznámil 
přítomné s historií i současností 
dnes už Krajské nemocnice T. Bati 
a.s. (KNTB). Letošní osmdesátiny 

byly příležitostí ocenit deset výji-
mečných osobností, které v Baťo-
vě nemocnici působily. Busta 
zakladatele nemocnice Tomáše 
Bati seniora ve skle a ocenění za 
zásluhy o rozvoj zdravotnictví ve 
zlínském regionu byly uděleny 
doc. MUDr. Karlu Kuběnovi, CSc., 
MUDr. Oldřichu Calábkovi, prof. 
MUDr. Jaroslavu Rybkovi, DrSc., 
Magdě Moravcové, Marii Bohá-
čové, Jiřině Zezulové, Ludmile 
Janírkové a in memoriam MUDr. 
Bohuslavu Albertovi, MUDr. Janu 
Černoškovi a MUDr. Rostislavu 
Lukaštíkovi. 
     Hostem večera byl Tomáš Baťa 
junior, kterému hejtman Zlínské-
ho kraje Libor Lukáš, primátor-
ka Zlína Irena Ondrová a ředitel 
KNTB Pavel Calábek předali dárky 
a popřáli k jeho 93. narozeninám. 
V hledišti zaplněném současnými 
a bývalými zaměstnanci nemoc-
nice usedli mezi hosty také 1. mís-
topředseda vlády a ministr pro 
místní rozvoj ČR Jiří Čunek, minis-
tr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek 
a další zástupci politické, veřejné 
a podnikatelské sféry.

O Evropský den jazyků byl 
mimořádný zájem
Zlín – Zjistit možnosti jazykového 
vzdělávání ve Zlíně, promluvit 
si s cizinci francouzsky, anglicky 
či rusky, získat informace o lin-
gvistických programech zlínské 
univerzity nebo zhlédnout pre-
zentaci mezinárodní studentské 
organizace AIESEC – to vše bylo 
možné 26. září na náměstí Míru 
ve Zlíně v rámci Evropského dne 
jazyků, který uspořádal Zlínský 
kraj ve spolupráci se statutár-
ním městem Zlín, Univerzitou T. 
Bati a Eurocentrem Zlín. V rámci 
Evropského dne jazyků se ve Zlí-
ně prezentovalo také Zastoupení 
Zlínského kraje v Bruselu, které 
veřejnosti představilo své aktivi-
ty a projekty získané pro Zlínský 
kraj. Akce se během celého dne 
zúčastnilo zhruba dva a půl tisíce 
návštěvníků. 
 „Tento den si lidé v celé Evropě 
připomínají jednak to, že jazyk 
je důležitou součástí kultury, ale 
také to, že znalost cizích jazyků je 
v dnešním globalizovaném světě 
téměř nezbytná. Proto jsme se 
rozhodli uspořádat prezentač-
ní akci s cílem motivovat lidi ke 
studiu jazyků, “ řekl krajský zastu-
pitel a člen bruselského Výboru 
regionů Ondřej Benešík. 

Hana Příleská při zasedání krajského zastupitelstva. foto: Petr Zákutný

Zlín – Výstava s názvem Doku-
mentace restaurování umělec-
kých děl a stavební obnovy sak-
rálních objektů v kroměřížském 
děkanství se uskutečnila od 8.  
do 28. října v kostele sv. Jana 
Křtitele v Kroměříži. Akci pořá-
daly v rámci Dnů křesťanské 
kultury 2007 v Kroměříži Far-
nosti sv. Mořice a Blahoslavené 
Panny Marie v Kroměříži a Čes-
ká křesťanská akademie, místní 
skupina Kroměříž. Cílem výsta-
vy bylo prezentovat veřejnosti 
odpovědnou práci vlastníků 
související s údržbou sakrálních 
objektů a jejich interiérového 
vybavení a s tím spojené i posky-
tování finančních příspěvků na 
obnovu a restaurování, zejména 
z rozpočtu Zlínského kraje (do 

roku 2006 bylo přispěno v rámci 
děkanátu Kroměříž  na 19 akcí 
restaurování a památkové obno-
vy  částkou 3, 4 milionu Kč). 
Výběr exponátů se  v oblasti sak-
rálního umění zaměřil převážně 
na obrazy a plastiky. Nepře-
nosná díla zejména z oblasti 
architektury byla prezentována 
fotografiemi a texty. Všechna 
umělecká díla i stavební objek-
ty vznikaly vesměs v časovém 
údobí od poč. 17. století do 
závěru století 19., převažovalo 
výtvarné umění a architektura 
období baroka. Stavební obno-
vu pak představovaly zejména 
tzv. záchovné akce, oprava hod-
notných barokních krovů a sta-
tické zajištění  kostelů.
 PhDr. Jana Spathová

Výstava Dokumentace restaurování

Změna v krajské radě

Zlín – Novou členkou krajské rady zvolilo 19. září Zastupitelstvo Zlín-
ského kraje Hanu Příleskou, dosavadní zastupitelku za ČSSD. Ve funk-
ci nahradila s platností od 20. září svého stranického kolegu Zdeňka 
Szpaka, který náhle zemřel letos v létě. Památku bývalého radního 
zastupitelé uctili minutou ticha a podpisem do kondolenční listiny. 
Na jeho uvolněný mandát nastoupila první náhradnice na kandidát-
ce ČSSD Romana Kozáková, starostka Zlobic. Ta svůj zastupitelský 
slib složila do rukou hejtmana Libora Lukáše. Zastupitelstvo Zlínské-
ho kraje má 45 členů, krajská rada je devítičlenná. (mra)

Zlín – Nové krajské insignie, které nechal zhotovit hejtman Libor 
Lukáš coby výraz posílení stále se utvářející krajské identity, byly 
v předvečer Dne české státnosti a svátku svatého Václava požehná-
ny při veřejné ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Filipa a Jakuba 
ve Zlíně. Dekoraci zhotovenou z mosazi, stříbra a syntetických safí-
rů bude hejtman nosit při mimořádných událostech, jako je vítání 
významných osobností společenského života nebo skládání slibu 
krajských zastupitelů. Letos byl představen také nový systém zásluž-
ných vyznamenání, který krajské radě a hejtmanovi umožňuje oce-
ňovat významné osobnosti za zásluhy o rozvoj a popularizaci zlínské-
ho regionu. Vyznamenání tvoří spolu s insigniemi unikátní soubor, 
jehož autory jsou akad. sochař André Vícha a dr. Ivan Koláčný.  (mra)

Duchovní požehnali insigniím kraje
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O uskutečňovaných investicích do zdra-
votnictví ve Zlínském kraji, o aktuálních 
problémech a další fázi rozvoje krajských 
zdravotnických zařízení jsme si povídali 
s krajským radním pro oblast zdravotnic-
tví Ing. Bronislavem Fuksou.

Pane radní, v minulém rozhovoru jste 
informoval, že Zlínský kraj v letošním 
roce uvolní ze svého rozpočtu 160 milionů 
korun na investice do krajských nemoc-
nic. Nyní vás poprosíme o přiblížení, co 
už bylo z těchto peněz pořízeno v jednot-
livých zdravotnických zařízeních. co se 
momentálně realizuje v Kroměříži?

V kroměřížské nemocnici byly v průbě-
hu října zahájeny stavební úpravy druhé-
ho podlaží východního křídla objektu A. 
Jde o rekonstrukci prostor chirurgického 
pavilonu, do kterých by po ukončení prací 
v srpnu 2008 mělo být přestěhováno dět-
ské oddělení, jehož provoz je v současné 
době umístěn v budově bývalého plicního 
oddělení. Přínosem této akce bude nejen 
umístění dětského oddělení do vyhovují-
cích prostor, ale i skutečnost, že odpadne 
nutnost transportu operovaných pacientů 
mezi jednotlivými budovami. Současně 
se počítá s tím, že na tuto investiční akci 
bude navazovat rekonstrukce dalších pro-
stor objektu A. Náklady na tuto investiční 
akci půjdou z prostředků kraje a přesáhnou 
částku 23 milionů korun.

Na co se mohou těšit klienti uherskohra-
dišťské nemocnice?

V této nemocnici se v současné době zahajují 
stavební úpravy porodnicko-gynekologické-
ho oddělení. Nevyhovující stav prostor toho-
to oddělení bude řešen rekonstrukcí a pří-
stavbou nemocniční budovy č.15. K zahájení 
provozu v nových prostorách, jejichž úprava 
přijde přibližně na 98 milionů korun, dojde 
v září příštího roku. Je to jedna část, na kte-
rou bude navazovat příprava výstavby cen-
trálního pavilonu tak, jak navrhuje generel 
rozvoje nemocnice. 

Jaké novinky mohou očekávat ve Vsetíně?
V letošním roce byla ve Vsetíně ukončena 
dlouhodobá dostavba infekčního pavilonu, 
jejíž celkové náklady dosáhly výše 200 mili-
onů korun. V průběhu tohoto roku byl také 
zpracován Plán investičního rozvoje Vsetín-
ské nemocnice a.s., který představuje pře-
hled stávajícího stavu nemocnice a  stanovu-
je možnosti jejího dalšího rozvoje. Z tohoto 
dokumentu jako priorita vyplývá nutnost 
řešení havarijního stavu oddělení patolo-
gické anatomie, včetně laboratoří a transfu-
zní stanice, jehož příprava by měla začít již 
v tomto roce.

A čím si prestiž pacientů i lékařů chce na 
základě plánovaných investic vydobýt 
Krajská nemocnice tomáše Bati ve Zlíně?

Ještě v tomto roce zde bude dokončeno 
propojení budovy č. 48 (LDN) a č. 31 (gyne-
kologické sály) s celkovými náklady zhruba 
7 milionů korun. Toto řešení odstraní převoz 
operovaných pacientů mezi jednotlivými 
budovami nechráněným otevřeným prosto-
rem. Další investicí ukončenou v letošním 
roce je výstavba nového parkoviště před 
interní klinikou, které významně posílí dnes 
už nedostatečnou kapacitu parkovacích 
míst v této lokalitě. Návštěvníci nemocnice 
se mohou těšit na to, že v příštím roce bude 
trend rozšiřování parkovacích ploch dále 
pokračovat, a to rekonstrukcí stávajícího 
parkoviště před budovou Krajské hygienic-
ké stanice. Celkově by investicí ve výši 17 
milionů korun mělo dojít k nárůstu parko-
vací kapacity o 90 nových míst. Ale to není 
vše – v prosinci tohoto roku by měla být 
dokončena rekonstrukce 3. pavilonu, který 
bude přístavbou napojen na v příštím roce 
rekonstruovaný 2. pavilon. Investicí ve výši 
28 milionů korun tak vzniknou moderní pro-
story pro kožní oddělení. Další akcí, kterou je 
nutné také zmínit, je rekonstrukce a přístav-
ba 21. pavilonu, kde za 173 milionů korun 
nalezne prostor krajské onkologické cent-
rum. Toto centrum bude poskytovat onkolo-
gickým pacientům komplexní péči, za kterou 
jsou v současnosti nuceni dojíždět za hranice 
Zlínského kraje.   

Zlínský kraj má také záměr vybudovat ve 
Zlíně nové Krajské středisko zdravotnic-
ké záchranné služby. V čem pomůže toto 
centrum zlepšit úroveň záchranné služby 
v regionu?

Zdravotnická záchranná služba patřila vždy 
mezi priority rozvoje v oblasti péče o zdraví 
našich občanů. Kraj investuje do nového stře-
diska, jehož výstavba byla započata v září 2007, 
asi 86 milionů korun. Slibuje si od něj kvalitní 
zázemí a technické vybavení pro síť výjezdo-
vých stanovišť záchranné služby. Výstavba 
střediska by měla být ukončena v srpnu 2008. 
Vedle nového zlínského střediska se připravu-
je výstavba nových výjezdních stanovišť v Uh. 
Brodě, Val. Meziříčí a Bystřici p. H.

co v současnosti trápí zdravotnickou 
veřejnost našeho regionu nejvíce?
V současnosti se nejvíce potýkáme s nekva-
litní legislativou v oblasti sociálních služeb. 
Sociální lůžka v nemocnicích a jejich finan-
cování nebyla minulou vládou dostatečně 
připravena. Doufám, že připravované novely 
nám a hlavně občanům pomůžou toto pře-
chodné období překonat. Pro zdravotnická  
zařízení a vlastně všechny poskytovatele 
zdravotní péče pak nastalo velmi důležité 
období projednávání nových smluvních 
vztahů k 1. lednu 2008 se Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou ČR.

V létě byla pozastavena činnost kromě-
řížské záchytky a alkoholem a jinými lát-
kami zmožení občané jsou momentálně 
odváženi na interní oddělení nejbližších 
nemocnic. Je tento systém vyhovující?

Samozřejmě, že není. Probíhají jednání 
s vedením Psychiatrické léčebny Kroměříž 
a jejím zřizovatelem, ministerstvem zdra-
votnictví, o přesunu těchto činností (detox 
i záchyt) do jejich prostor. Záchyt a detox 
v kroměřížské nemocnici byl umístěn velmi 
nevhodně a při rekonstrukci pavilonu A se 
v těchto prostorách s jeho dalším provozem 
nepočítá.

Jak se osvědčuje komercionalizace služeb 
v nemocnicích (např. automaty na pře-
zůvky, placená parkoviště) a vůbec snaha 
o co nejekonomičtější provoz zdravotnic-
kých zařízení? 

Je třeba si uvědomit, jak je zdravotní péče 
ze zdravotního pojištění hrazena. Prostřed-
ky ze zdravotního pojištění jsou určeny 
výhradně pro úhradu spojenou s léčebnou 
činností vykazovanou a neberou ohled na 
další potřeby zdravotnických zařízení, jaký-
mi jsou třeba nákup nových přístrojů, budo-
vání stravovacích zařízení, provoz parkovištˇ 
a cest uvnitř areálu nemocnic atd. Proto se 
snažíme, aby peníze ze zdravotního pojištění 
sloužily potřebám léčení a všechny ostatní 
činnosti byly řešeny formou služeb.

Jaká další opatření plánuje kraj zavádět ve 
svých zdravotnických zařízeních?

V následujícím období chce kraj investovat 
do modernizace svých zdravotnických zaří-
zení. V rámci zpracovaných generelů rozvoje 
se tak chystá rekonstruovat nemovitosti, rea-
lizovat společné nákupy a hledat efektivní 
formy vzájemné spolupráce zdravotnických 
činností na území celého regionu.
Dá se říci, že první etapa – přechod na 
obchodní společnosti a s tím spojená stabi-
lizace systému – je za námi a teď nás čeká 
další důležitá část, a tou je rozvoj moderních 
medicínských procesů, obnova přístrojové-
ho vybavení a zavádění kompletního balíku 
nemocničních informačních systémů.

Helena Mráčková  
a Martina Janochová

Krajské nemocnice procházejí fází modernizace
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Psychologové dokáží pomoci v těžkých chvílích

Kterého odborníka vyhledat
Mezi odborníky, kteří pomáhají 
lidem s psychickými problémy, 
patří zejména psychologové, kteří 
svoji pomoc nabízejí v privátních 
ordinacích klinických psychologů 
a poradenských zařízeních, mezi 
nimiž mají své významné místo 
poradny pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy.
Své specifické problémy mají 
v důsledku nepříznivých vli-
vů také děti a mládež. Může se 
jednat o problémy v důsledku 
neshod mezi rodiči, s drogami, 
s problémy ve škole, se šikanou, 
s poruchami příjmu potravy apod. 
Pomoc dětem a mládeži nabízí síť 
specializovaných zařízení. Jedná 
se hlavně o pedagogicko-psy-
chologické poradny, střediska 
výchovné péče, privátní psycho-
logy a psychiatry. Tomuto téma-
tu se však bude věnovat některé 
z dalších čísel Okna do kraje.

Kliničtí psychologové
Klinická psychologie je specia-
lizované odvětví psychologie, 
které se zabývá diagnostikou, 
prevencí a terapií duševních 
potíží, poruch a onemocnění. 
Klinický psycholog poskytuje 
zdravotní péči, která je hrazena 
zdravotními pojišťovnami. 
Na základě poznatků všeobecné, 
vývojové, osobnostní a sociální 
psychologie vypracovává klinický 
psycholog souhrnný obraz klien-
tova problému. Hledá možnosti 
řešení a předcházení psychických 

potíží v nejširším slova smyslu. 
Kromě toho se zabývá také řeše-
ním nesnází v mezilidských vzta-
zích, které klienti nejsou schopni 
zvládnout vlastními silami.

V čem pomáhají specialisté
Individuální, párové a rodinné 

poradenství, psychoterapie 
Problémy ve vztazích, komuni-

kační obtíže, opakované chyby 
Práce se strachem a úzkostný-

mi stavy, trémou, fobiemi 
Obtíže související s tělem, 

poruchy spánku, chronické 
bolesti hlavy a zad, přejídání, 
anorexie, bulimie 

Pracovní přetížení, organizace 
času, problém vyhoření 

Poradny pro manželství 
a mezilidské vztahy
Manželské poradny mají ve Zlín-
ském kraji dlouhou tradici. Nej-
starší a zároveň největší poradna 
ve Zlíně slaví v roce 2007 již 35. 
výročí od svého založení.
Poradny poskytují psychologic-
ké, sociální a právní poradenství 
a psychoterapii pro jednotlivce, 
páry i celé rodiny, krizovou inter-
venci, rodinnou mediaci a další 
odborné sociální služby. Lidé 
se mohou na poradny obracet 
převážně se vztahovými problé-
my ze všech oblastí jejich života, 
ať je to partnerství, manželství, 
vztahy rodinné, sousedské, vrs-
tevnické, pracovní aj., ale i osa-
mělost a vztah k sobě samému.

▪

▪

▪

▪

▪

Veškeré služby poraden jsou 
bezplatné, není nutné žádné 
doporučení, klientům je zaruče-
na diskrétnost, mlčenlivost a dle 
svého přání může klient zůstat 
i v anonymitě.
Součástí některých poraden jsou 
i další služby. Poradna v Kromě-
říži provozuje nepřetržitou tele-
fonickou krizovou pomoc - linku 
důvěry na čísle 573 331 888. Sou-
částí poradny ve Zlíně je Cent-
rum prevence, které poskytuje 
odborné poradenství převážně 
starším dětem a dospívajícím, 
ale i jejich rodičům a příbuzným, 

zaměřené na problémy dospívá-
ní a s tím spojené rodinné a další 
vztahové konflikty a krize. Těmi-
to, ale i svými dalšími aktivitami, 
se centrum snaží o co nejúčin-
nější prevenci vzniku drogových 
nebo jiných závislostí a dalších 
společensky nežádoucích jevů 
u dětí a mládeže. Další součástí 
poradny ve Zlíně je Intervenční 
centrum, které poskytuje pomoc 
obětem domácího násilí.

Připravili pracovníci 
 odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví krajského úřadu

Vysoké pracovní tempo a rostoucí nároky zaměstnavatelů, 
stres, shon, tlak, který vytvářejí média, požadavky konzumní 
společnosti a další aspekty, které s sebou přináší moderní spo-
lečnost 21. století, znamenají také zvýšené nároky na lidskou 
psychiku a vnášejí napětí do mezilidských vztahů. V okamžiku, 
kdy lidé tyto situace nezvládají sami, nabízejí pomoc odborníci. 

Bez pomoci odborníka lze deprese léčit jen těžce. foto: Ivo Hercík

KONtAKtNí úDAJE – ORDINAcE KlINIcKýcH PsYcHOlOgů

okres / město Jméno psychologa telefon

KROměříž

Holešov Mgr. Bláhová Jana 573 397 370 

Holešov PhDr. Rak Jiří 573 398 552 

Kroměříž PhDr. Dorazilová Jana 573 342 647 

Kroměříž PhDr. Zezulka Karel 573 343 940 

Kroměříž PhDr. Kotasová Jarmila, Ph.D. 573 343 409 

Kroměříž MUDr. PhDr. Honsa Karel 573 512 125

Kroměříž Mgr. Bláhová Jana 573 331 001

UH. HRADIště

Uherské Hradiště PhDr. Hořáková Hana 572 555 346

Uherské Hradiště PhDr. Kristková Milada   572 540 930

Uherský Brod PhDr. Chrástková Jana 572 629 321

Uherský Brod Mgr. Hon Milan 577 132 722

VsEtíN

Rožnov p. R. Mgr. Zbudilová Zuzana 571 655 525

Rožnov p. R. Mgr. Luzarová Marta 737 369 836

Valašské Meziříčí Mgr. Ostřížková Jana 571 758 755

Valašské Meziříčí PhDr. Vejrostová Květoslava 571 624 390

Vsetín PhDr. Škarpichová Jarmila 571 424 699

Vsetín PhDr. Švecová Alexandra 571 415 093

ZlíN

Luhačovice Mgr. Hon Milan 577 131 378

Otrokovice PhDr. Dudešková Eva 577 932 710

Zlín PhDr. Pechová Marie 577 222 622

Zlín Mgr. Dostalíková Lenka 775 391 313

Zlín PhDr. Laciga Jiří 577 437 842
 

PORADNY PRO RODINU, mANžElstVí A mEZIlIDsKé VZtAHY

město Adresa telefon

Kroměříž Nitranská 4091 573 340 131

Uherské Hradiště Hradební 1250 572 555 330

Vsetín Smetanova 1050 571 660 167

Zlín U Náhonu 5208 577 210 809 
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vlastním jménem Jiljí Hartinger

narodil se 20. srpna 1935 v Karolince 

Huti, nynější Karolince

pochází ze sklářské rodiny

vystudoval Vysokou školu 

uměleckoprůmyslovou v Praze (1963)

uspořádal desítky samostatných 

výstav v Česku i v zahraničí

realizoval významná díla, například 

skleněné vitráže v Tanečnici na 

Pustevnách

žije a pracuje v Karolince, kde má 

vlastní galerii

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Ilja Hartinger

Ilja Hartinger: Valašská krajina je drsná i přívětivá
Akademický malíř a grafik Ilja Hartinger patří 
v současné době mezi nejvýznamnější české 
výtvarníky. Zabývá se především ztvárněním 
valašské krajiny, kterou představuje v typické 
podobě nejen na obrazech, ale také na skle-
něných vitrážích, grafikách, linorytech i lepta-
ném skle. Jeho tvorba oslovila také evropské 
odborníky. Svědčí o tom ojedinělá zakázka 
na obrazy hlavních evropských měst.

Kdy jste poprvé namaloval obraz?

Já maluji fakticky už od obecné školy. Už teh-
dy jsem cítil k umění jistý vztah, možná to bylo 
tím, že jsem talent zdědil asi po rodičích. Otec 
pracoval ve zdejší sklárně (Karolinka, pozn. 
red.) a tehdy sklářství bylo spíše uměleckým 
řemeslem, každý sklář musel mít vztah k este-
tice, kompozici a podobně. Můj dedeček zase 
maloval ve Valašském divadle kulisy.

Umění jste nakonec vystudoval. Kdo Vás 
ke studiím přivedl?

Už učitelům na obecné škole se líbilo, jak 
jsem kreslil, tak mně doporučili, ať se tomu 
věnuji. Pak jsem pracoval ve sklárně, kde 
jsem se věnoval uměleckému leptání skla. 
Nastoupil jsem na střední uměleckou školu 

do Brna a pak na vysokou uměleckoprůmys-
lovou do Prahy, kde jsem studoval grafiku 
a malbu.

Kde berete motivy pro svou práci?

Hlavním zdrojem motivů je pochopitelně 
valašská krajina. Já se ale snažím o to, abych to 
nezobrazoval fotograficky, na to máme videa 
a fotoaparáty. Spíš maluji z představy. Reálná 
krajina je pro mě základní inspirující moment, 
přímo v terénu dělám základní nákres. Pak to 
v galerii přetavím do svého pohledu na kraji-
nu tak, jak si ji představuji já.

Jak si tedy představujete Valašsko?

Pohled je v každém případě romantický. 
Inspiruje mě plastika kopců, přečleněná ver-
tikálami stromů. Snažím se o poetický pohled 
na drsný výraz Valašska. Samozřejmě, že ten 
režný podklad se v obrazech svým způso-
bem stále ozývá. Ta krajina stále je a také na 
obraze musí být charakteristická.

Je rozdíl mezi Valašskem a jinými oblastmi?

Důležité je, že je to typická valašská krajina, ne 
nějaké Krkonoše nebo Šumava. Když vyjdete 
na Soláň, tak vidíte paseky, na kterých všude 

žijí lidé. To je rozdíl proti jiným horám, naše 
krajina je obydlená a je taková přívětivá.

máte své oblíbené místo na Valašsku?

Vedle Soláně je to také Nový Hrozenkov, 
Vranča a mnoho dalších údolí. Především 
na Soláni a v jejím okolí mám prošlapané 
všechny chodníčky. Již s otcem jsme tam 
podnikali výlet mnohokrát v roce, pochopi-
telně vždy pěšky. Na lavičce pod Čartákem 
jsme sedávali a mlčky se dívali na ty kopce 
pod námi, na hory a jejich proměny, které 
jsou tam na Soláni tak časté a zvláštní. Pak 
je to ještě jedno nádherné údolí hned za 
sklárnou, kde je typický rodový shluk stave-
ní, tam zůstala ta obydlí v původním stavu. 
Je to tak kompozičně zajímavé a tak krásné, 
že to stačí jen zarámovat.

měl jste svůj vzor?

Byl to určitě malíř František Podešva, za 
kterým jsem chodíval na Soláň. Ten mě učil 
o malování přemýšlet.

co je pro Vás v životě nejdůležitější?

Záliba se mně stala zaměstnáním, to je to 
nejlepší, co se mně mohlo stát.  (kra)

Valašský malíř Ilja Hartinger před  jedním ze svých obrazů. foto: Ivo Hercík

INZERCE
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Uherské Hradiště – Již po dvaatři-
cáté obohatí uherskohradišťský 
kulturní podzim ekologický 
festival Týká se to také tebe. 
Ten letošní se uskuteční od 
19. do 25. listopadu v tamním 
Klubu kultury a nabídne náv-
štěvníkům řadu filmů a video-
programů, ale také přednášky, 
semináře, konference, výstavy 
a umělecké pořady. 
Cílem festivalu je podle organi-
zátorů upozorňovat veřejnost 
na filmová a  televizní díla, která 
se zásadně vyjadřují k ekologic-
kým stránkám lidské existence 
v dnešním světě. „Posláním sou-
těžních snímků je demonstrovat 
právo na názor jednotlivce i roz-
různěnost pohledů na ekologic-
ké stránky existence člověka. 

Důraz je kladen na význam lid-
ské mentality, svědomí a víry,“ 
popsal festival ředitel Klubu kul-
tury Jan Maděrič.
Ekologické zaměření má fes-
tival od svého vzniku. K jeho 
zakladatelům patřil významný 
český ochránce přírody, novinář 
a publicista Josef Vlček, k jehož 
odkazu se festival po pádu tota-
litního režimu přihlásil. 
Filmová přehlídka byla původně 
amatérská, postupně se ale ote-
vřela i profesionálním tvůrcům. 
„Z úcty ke své tradici si však fes-
tival zachoval také soutěžní kate-
gorii amatérského filmu. Během 
let se festival stal přehlídkou 
angažované filmové a televizní 
ekologické publicistiky,“ dodal 
Jan Maděrič. 

Letošními okruhy soutěže jsou 
například problémy obnovy 
životního prostředí, návrat k tra-
dičním hodnotám, obnova ven-
kova a revitalizace venkovských 
sídel nebo vlivy průmyslové výro-
by na životní prostředí.
Nejlepší amatérský film obdrží 
Velkou cenu, nejlepší amatér-
ský zahraniční film Cenu města 
Uh. Brodu a  další cenu věnuje 
Odborový svaz pracovníků kul-
turních zařízení. 
Profesionálové budou soutěžit 
o Hlavní cenu Josefa Velka a ceny 
ministerstva životního prostředí 
a hejtmana Zlínského kraje, kte-
rý nad festivalem převzal záštitu. 
Promítání filmů, besedy, výstavy, 
přednášky i další pořady jsou 
zdarma.  (mij)

Hradiště uvítá ekologický festival
Samarské akademické divadlo dra-
matu Maxima Gorkého vystoupí 6. lis-
topadu ve Zlíně. V Městském divadle 
sehraje soubor na prknech Studia 
Z představení Skanapel istoar. Dob-
rodružné drama je inspirováno poé-
mou Mrtvé duše Nikolaje Vasilijeviče 
Gogola. Představení je napsáno pro tři 
herce, kteří jej celé odehrají v ruském 
jazyce. Hostování souboru ve Zlíně 
vychází ze smlouvy o vzájemné spolu-
práci mezi Zlínským krajem a Samar-
skou oblastí v oblasti kultury.

Filharmonie Bohuslava Martinů ode-
hraje 7. a 8. listopadu ve Zlíně koncert 
z děl francouzských skladatelů – A. 
Thomase, D. Milhauda, M. Ravela, Ch. 
Gounoda a G. Bizeta. Sólistou veče-
ra bude francouzský altsaxofonista 
Jérôme Laran, v čele orchestru bude 
stát klarinetista a dirigent Jan Jakub 
Bokun z Polska. V Domě umění se 
14. a 15.  listopadu uskuteční také 
koncert věnovaný dílu George Ger-
shwina, jeho písně bude zpívat Petra 
Janů, Rhapsodii v modrém zahraje 
Karel Košárek, dirigovat bude Zbyněk 
Müller. V posledním listopadovém 
týdnu rozezní sál filharmonie Koncert 
pro housle a orchestr P. I. Čajkovského 
v podání mladé korejské sólistky Jung 
Yoon Yang.

Návštěvníci uherskobrodského domu 
kultury mohou v těchto dnech vidět 
dílo výtvarníka Jozefa Ruszeláka. 
Výstava se lapidárně jmenuje Obrazy, 
kresby, grafika. Dílo tohoto zlínského 
výtvarníka mohou návštěvníci výstavy 
zhlédnout do 13. listopadu.

Tradiční Kateřinský jarmark se uskuteč-
ní 24. listopadu v Hovězím na Vsetínsku. 
Jarmark bude jako každý rok spojený 
nejen s trhy, ale i s předváděním lido-
vých řezbářů, košíkářů a dalších tvůrců. 
Součástí jarmarku bude také slavnostní 
zahájení vánoční výstavy.

Desítky fotografií představujících dílo 
Vladímíra Karfíka, autora Baťova mra-
kodrapu a dalších významných staveb 
po celém světě, jsou do 4. listopadu 
k vidění ve druhé etáži jedenadvacáté 
budovy bývalého areálu Svitu ve Zlíně. 
Výstava přibližuje nejen jeho tvorbu 
spojenou s působením ve Zlíně, ale 
i řadu děl z poválečného období, kdy 
pobýval především na Slovensku, kde 
působil mimo jiné řadu let i jako hlavní 
architekt Bratislavy.

Nejvýraznější osobnost mladé gene-
race populárních zpěvaček Ewa Farná 
vystoupí 1. listopadu v 17 hodin ve 
společenském sále v Otrokovické Bese-
dě. V programu zazní písně z nového 
alba Ticho i známé hity z prvního plati-
nového CD Měls mě vůbec rád. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

KAm ZA KUltUROU

Ve Slavičíně vystavují unikátní meč
Slavičín – Jedinečný bronzový meč 
z přelomu mladší a pozdní doby 
bronzové vystavuje Městské 
muzeum Slavičín. Neopakova-
telnou příležitost vidět na vlastní 
oči meč z desátého až devátého 
století před naším letopočtem 
budou mít všichni návštěvníci 
muzea asi dva roky. Poté bude 
zřejmě uložen do archivu Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Meč našli dva amatérští arche-
ologové Vojtěch Václavík a Petr 
Fiurášek v katastru obce Újezd. 
Zbraň je veliká deset centimetrů. 
Jde o meč s takzvanou číškovi-
tou rukojetí zdobenou rytinou. 
Obdobnou věc v okolí Slavičí-
na ještě nikdy nikdo nenalezl. 

Nejbližší podobný exemplář byl 
nalezen na Šumpersku. Ten je 
nyní uložený ve sbírkách Národ-
ního muzea v Praze.
Ve slavičínském muzeu je umís-
těna také expozice letecké bitvy, 
která se roku 1944 odehrála ve 
vzdušném prostoru Slavičína. Ve 
vitrínách je možno vidět mnoho 
součástek a zbraní z amerických 
a německých letounů, které se 
přímo účastnily tohoto souboje. 
Vše je doplněno bohatou fotodo-
kumentací. V muzeu je také vysta-
ven originál německého letecké-
ho motoru z letounu Me 109 G6 
a spousta jiných věcí, dokonce 
i osobních předmětů pilotů obou 
bojujících stran.  (mij)

Výstava ve 3. etáži 
Do 2. 11. sněhové sochy 
v ČR a UsA 
Jak vznikají sochy ze sněhu a ledu

5. 11. – 16. 11.  Týká se to 
také tebe 2007 
Výstava ekologického festivalu

19. 11. –  7. 12. Výstava prací 
žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Zlín
Vernisáž 19. listopadu v 16:30

Výstavy ve 2. etáži 
Do 4. 11. Architekt Vladimír 
Karfík 
O díle autora mrakodrapu

Akce ve 2. etáži 
20. 11. od 17:00 týká se to 
také tebe – projekce 
Soutěžní filmy z ekologického 
festivalu

21. 11. od 17:30 Pocta geor-
gi gershwinovi 
Jazzový koncert ZUŠ Zlín

BAťůV mRAKODRAP 

První sezonu má za sebou expozice přibližující bydlení v baťovském 
Zlíně. Zrekonstruovaný domek ve čtvrti Nad Ovčírnou uvítal od květ-
na do září přes tisíc návštěvníků, což považuje Muzeum jihovýchodní 
Moravy, které domek provozuje, za úspěch. Přes zimu bude navíc expo-
zice doplněna v horním patře o ložnici a dětský pokoj, takže v příštím 
roce nabídne domek už kompletní obrázek bydlení v baťovských dom-
cích v první polovině minulého století. (mij) foto: Miroslav Juráň

AlExANDROVcI VE ZlíNě

Do Zlína míří legendární Ale-
xandrovci. Ruský hudební 
a taneční soubor vystoupí 
ve Sportovní hale Novesta. 
Alexandrovci byli oficiálním 
armádním uměleckým sou-
borem Rudé armády. Jeho 
členové jsou výhradně muži, 
vybíraní ve velmi přísných 
konkursech. Jejich představení 
se skládají jak z ruských národ-
ních písní, tak z církevních 
skladeb. Do Zlína dorazí tato 
legenda 14. prosince.  (mij)
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NAUČNÁ stEZKA t. g. mAsARYKA

Na trase dlouhé cca 13 km je celkem 12 
zastavení, která návštěvníky seznamují s pří-
rodou a historií Valašského Meziříčí a okolí. 
Naučná stezka je věnována prvnímu česko-
slovenskému prezidentovi, který na Valašsku 
začal svou politickou kariéru. Naučná stezka 
T. G. Masaryka vede z náměstí ve Valašském 
Meziříčí kolem zámku Žerotínů a pokraču-
je podél Rožnovské Bečvy k soutoku Bečev 
a odtud po červené turistické značce přes 
obec Poličnou do sedla pod Piškovou (asi 530 
m n.m.) v Hostýnských vrších. Zde se napojí 
na žlutou značku a přes hřeben nad Bražisky, 
skalní útvar Jarcovskou kulu a obec Jarcovou 
se podél vsetínské řeky Bečvy vrací zpět do 
Valašského Meziříčí. Je vhodná pro rodiče 
s dětmi, děti školního věku, důchodce i ostat-
ní k víkendovému aktivnímu odpočinku.

VýlEt NA KElČsKý JAVORNíK

Přírodní rezervace Kelčský Javorník představuje 
lesní porosty pralesovitého charakteru na přík-
rém severním úbočí nejvyššího vrcholu Hostýn-
ských vrchů, Kelčském Javorníku (865 m. n. m.). 
Strmý a místy suťový svah je rozčleněn něko-
lika hluboce zaříznutými koryty potoků, které 
odvádějí vodu po dešťových přívalech a jarním 
tání sněhu, v nejvíce exponovaných místech 
dosahuje sklonu až 55°. Nachází se asi 3,5 km 
západně od Rajnochovic. Kelčský Javorník je 
pokryt lesy se zastoupením buku, jasanu a javo-
ru s typickou karpatskou květenou v bylinném 
patře. Od roku 1976 je v okolí hory přírodní 
rezervace o výměře 31 hektarů. Z vrcholu se za 
dobrého počasí otevírají krásné rozhledy. V létě 
na jeho svazích roste velké množství malin. Na 
Kelčský Javorník se můžete vydat náročnější 
trasou z Tesáku přes Čerňavu. (844 m. n. m.).

JEZíRKO lÁsKY lUHAČOVIcE 

Jde o malou přehradní nádrž, kterou nechal 
postavit hrabě Serenyi (zakladatel luhačovic-
kých lázní) jako zásobárnu vody pro lesní zvěř. 
Podle pověstí je pro štěstí v lásce, manželskou 
stálost a věrnost potřeba omočit ve vodě jezír-
ka levý ukazováček. Před lety bylo jezírko i jeho 
okolí upraveno, směrem od silnice k němu také 
vedou schody. Bylo vybaveno lavičkami a altán-
kem pro klidnou meditaci v tichu lesa. Přáním 
hraběnky Serenyiové bylo, aby lidé, kteří se zde 
setkávají, si navzájem přáli štěstí, zdraví a cel-
kovou pohodu ve svém životě. Jezírko lásky se 
nachází na sever od Luhačovic a lze se k němu 
dostat přes Pozlovice, to je delší trasou, nebo 
vyšlápnout z centra lázeňského města přes vla-
kové nádraží až k železničnímu přejezdu. Od něj 
vede úzká silnice mezi domy do strmého kopce, 
na jehož vrcholu se jezírko nachází.

lIDOVÁ ARcHItEKtURA V HlUKU

Typickou ukázkou lidové architektury je dům 
s číslem popisným 284, v němž je umístěna 
expozice dokumentující vývoj místního kroje 
a lidového bydlení (od 17. do 20. století). Jed-
ná se o dvojdílný typ hliněného domu v řadové 
zástavbě.  Vstupuje se dveřmi do síně s hliněnou 
podlahou. V síni je dosud neporušené ohniště 
s obslužným nářadím. Za ohništěm pokračuje 
síň na dvůr, kde jsou hospodářské chlívky. Před 
ohništěm vedou dveře do jizby, v níž jsou zacho-
vána kachlová kamna s pecí. Jizba je osvětlena 
dvěma dvoukřídlými čtyřtabulkovými okénky. 
Trámový strop v jizbě je typicky napuštěný vol-
skou krví a je podporován originálním roštem. 
Podlaha v jizbě je rovněž hliněná. Stropy síně 
i chlívků jsou trámové, olíčené barevným váp-
nem. Sedlová střecha je krytá falcovkou. Dům je 
ve správě města a je otevřen na požádání.www.luhacovice.cz

www.slovacko.cz

IN
ZE

RC
E

AGENTURA VELRYBA UVÁDÍ:
THE WORLD FAMOUS

GLENN MILLER
ORCHESTRA

7.11.07
ZLÍN - Velké kino

zagorová

Hana Zagorová

29.11.
ZLÍN

Velké kino

PØIPRAVUJEME:

9.12. DAN BÁRTA  A  ILLUSTRATOSPHERE

11.12. HRADIŠAN - vánoèní koncert s hosty 

16.12. Dáda PATRASOVÁ - poøad pro dìti

16.12. HANA A PETR ULRYCHOVI - vánoèní koncert

21.11.07 ZLÍN - Velké kino

www.velryba.cz

14.12. ZLÍN - sportovní hala

ALEXANDROVCI
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Bývalé opory hokejového Vsetína si 
našly po rozpadu seniorského týmu 
jiné angažmá. Pamětník všech šesti 
mistrovských titulů, útočník Roman 
Stantien, zamířil do slovenské Žiliny, 
další forvard Luboš Rob nastupuje za 
brněnskou Kometu v první lize. Bran-
kář Biegl se domluvil na angažmá 
s druholigovým Kolínem. Bez práce 
nezůstali ani trenéři Rostislav Vlach 
a Jan Neliba, kteří převzali Nitru. 

Pouze podzimní část bude mít kvůli 
reorganizaci soutěže první liga rag-
bistů. Tým RC Zlín chce během ní 
připravit mužstvo na zahájení dalšího 
ročníku, který se bude hrát systémem 
jaro – podzim. „Musíme omladit kádr, 
zabudování juniorů do prvoligového 
týmu je nutné,“ uvedl místopředseda 
zlínských ragbistů Martin Dosoudil. 

Stolní tenisté Avexu Zlín vyhráli dru-
hou skupinu evropského Poháru ETTU, 
kterou pořádali, a postoupili do osmi-
finále soutěže. V něm se utkají s fran-
couzským Angers Vaillante Sports, 
k souboji dojde 23. nebo 24. listopadu 
na půdě soupeře. „Rozhodně nejsme 
favorité,“ odhaduje Vratislav Oslzla, 
trenér zlínských stolních tenistů. 

Otrokovický veslař Vlastimil Čabla 
vybojoval jako člen reprezentační 
čtyřky lehké váhy bez kormidelníka 
páté místo na mistrovství Evropy 
v polské Poznani. Tohle umístění 
ponechává českou posádku ve hře 
o účast na olympiádě v Pekingu, která 
se uskuteční v příštím roce. 

Pro odchovance zlínského hokeje 
Romana Hamrlíka bylo úvodní utká-
ní letošního ročníku zámořské NHL 
tisícím utkáním, které odehrál ve 
slavné soutěži. V dresu Montrealu se 
radoval z vítězství 3:2 v prodloužení 
na ledě Caroliny. Zcela opačné pocity 
měl během zahájení NHL Hamrlíkův 
někdejší zlínský spoluhráč Petr Čajá-
nek, kterého jeho klub St. Louis poslal 
na farmu do týmu Peoria Rivermen, 
který hraje nižší AHL. 

Odchovanec zlínského fotbalu Jiří 
Koubský si pochvaluje angažmá 
ve švýcarském St. Gallenu. Urostlý 
obránce načal v týmu nejvyšší soutěže 
už čtvrtou sezonu. „Jsem tu spokoje-
ný. Zlepšila se tu i má pozice v kabině 
a u fanoušků. Mohu si více dovolit,“ 
přiznává bývalá opora reprezentační-
ho celku do 21 let. 

Čtrnáctiletý kajakář z Ostrožské Nové 
Vsi Martin Mach získal dvě zlaté 
medaile v závodech žáků na singlka-
jaku a deblkajaku na Mistrovství Čes-
ké republiky v kanoistickém maratonu 
v Týně nad Vltavou. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

sPORtOVNí JEDNOHUBKYPlavci chtějí do finále ligy družstev
Zlín – Náročnou sezonu očekáva-
jí plavci SK Zlín. Družstvo mužů 
se chce probojovat do finále 
domácí ligy, po kterém touží i 
jejich oddílové kolegyně. V pří-
padě postupu plavkyň by však 
šlo o příjemné překvapení. 
Po odchodu zkušené Marcely 
Kubalčíkové do sportovního 
důchodu postihla tým žen další 
ztráta, talentovaná Jitka Kuch-
tičková kvůli vysokoškolskému 
studiu přestoupila do USK Pra-
ha. „Bude nám chybět, vždyť jde 
o finalistku mistrovství republi-
ky,“ připomněl šéftrenér SK Zlín 
Petr Přikryl. 
Plavci budou opět spoléhat na 
prsaře Daniela Málka, který se 
chce znovu dostat do špičkové 
formy. „Trénuji poctivě. V úvodu 
sezony ale nebudu dosahovat 
výborných výsledků, přípravu 
směřuji na její druhou polovi-
nu,“ upozornil Málek, kterého v 
minulém roce omezovalo v tré-

ninku značné vytížení při studiu 
vysoké školy. „Vše má ve svých 
rukou,“ nevylučuje návrat svého 
svěřence na výsluní Přikryl. 
Málek se stejně jako v předcho-
zích letech nejvíce soustředí na 
prsařskou padesátku, chystá se 
ale i na dvojnásobnou trať. 

Ani s Málkem ve vrcholné formě 
ale nemají zlínští plavci účast 
v osmičlenném finále družstev 
jistou. Vše záleží také na výko-
nu ostatních členů týmu. „Podle 
mého přesvědčení ale mají roz-
hodně větší šanci postoupit než 
ženy,“ odhadl šéftrenér.  (zd)

Zlín – Velocipedista Josef Zimov-
čák dokázal na svém více než sto-
letém kole zvládnout trasu slav-
ného španělského závodu Vuelta. 

Závod dlouhý téměř 3300 kilo-
metrů navíc ujel za stejný počet 
dnů jako profesionální peloton.
Úspěšným absolvováním Vuelty 
Zimovčák završil starty na nejslav-
nějších závodech v Evropě. Před 
dvěma roky zvládl Tour de France, 
loni jej pár desítek kilometrů před 
cílem Gira ď Italia zastavila tragic-
ká nehoda jeho doprovodného 
vozidla, po které velocipedista 
okamžitě své snažení ukončil.
Trasa Vuelty, začínající ve Vigu a 
končící v Madridu, dala Zimovčá-
kovi pořádně zabrat. Španělský 
závod je známý spoustou hor-

ských etap, které Zimovčák na 
svém kole bez převodů překoná-
val jen s vypětím  všech sil. „Hod-
ně mi pomáhali členové mého 
doprovodného týmu, bez nich 
bych Vueltu neujel. Byli u mě, 
když jsem potřeboval podpořit, 
nebo se naopak vzdálili ve chví-
lích, kdy jsem chtěl s tratí bojovat 
sám,“ pochvaloval si Zimovčák. 
Přestože už má nejslavnější závo-
dy za sebou, spřádá nejlepší svě-
tový velocipedista další plány. 
Rád by znovu absolvoval horské 
etapy Tour, Gira i Vuelty, napadla 
ho i cesta kolem světa.  (zd)

Zimovčák na stoletém kole zvládl španělskou Vueltu

VOlEJBAlIsté sI Věří

Zlín – Po průměrných letech se chystají volejba-
listé Fatry Zlín opět proniknout do špičky extrali-
gy. Pomoci jim k tomu mají také dvě letní posily, 
zkušený univerzál Petr Karabec a nahrávač Kamil 
Feňo. K optimismu zlínský tým naladila i vyda-
řená letní předsezonní příprava, během které 
vyhrál drtivou většinu utkání. 
„Tohle ale určitě nepřeceňujeme. Naší výhodou 
oproti předchozím sezonám je spíše to, že máme 
širší kádr. Když se někomu nebude dařit, bude 
za něj kvalitní náhrada,“ pochvaluje si kapitán 
a nahrávač Zlína Petr Jakubíček. 
Vstup do soutěže se týmu vůbec nepovedl, volej-
balisté se ale úvodními porážkami nenechali roz-
hodit. „Soutěž je dlouhá, nepodléháme skepsi. Je 
v našich silách skončit po dlouhodobé části do 
pátého místa,“ je si jistý Jakubíček.  (zd) 

Zubří – Házenkáři valašského Zubří chtějí skončit 
v letošním ročníku extraligy nejhůře do čtvrtého 
místa. Ke změně plánu a vyhlášení útoku na titul je 
nepřesvědčil ani výtečný vstup do soutěže, během 
kterého se jim dokonce podařilo vyhrát na domácí 
půdě mistrovské Karviné. 
„Máme dva postupné cíle, probít se do play off 
a skončit do čtvrtého místa,“ potvrdil manažer zub-
říčského oddílu Jaromír Petřek. Adeptů na medaili 
je podle něj v soutěži celá řada. Kromě tradičně sil-
né severomoravské Karviné mezi ně počítá i Duklu 
Praha, Lovosice a také zahraničního extraligového 
nováčka - východoslovenský Prešov.
Právě Prešov je největším zpestřením tohoto roční-
ku extraligy. Slovenský mistr hraje českou nejvyšší 
soutěž na vlastní žádost. „Čas ukáže, zda je to dob-
rý nápad. Pro nás je Prešov zcela jistě zajímavým 
soupeřem,“ tvrdí Petřek.  (zd)

Zubří letos na titul nemyslí

Daniel Málek. foto: Michal Vlček
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Soutěžíme o CD přehrávač 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 42,760 01 Zlín do 31. 11. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: CD přehravač – 63. došlá správná 
odpověď, propagační předměty – 10., 29., 45., 89., 98., 123., 147., 192., 207., 302. došlá správná odpověď.  O pořadí došlých odpovědí rozho-
duje termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
tajenka : „tajenka č. 1“je „tajenka č.2“ věc. m. Horníček.
Výherci křížovky ze zářijového vydání: Hlavní cenu – sportovní hodinky vyhrává: Anna Kvasnicová – Bystřice pod Hostýnem. Propagační předměty 
získávají: Zdeňka Chlebková – Zlín, Václav Měsíc – Rajnochovice, Blanka Horníková – Dolní Bečva, Miroslava Šemberová – Uherský Ostroh, Ing. Stanislav 
Hudec – Valašské Meziříčí, Vladimír Trlida – Domanín. Tajenka zněla: Přítel všech – přítel nikoho. Aristotelés. 

Výherci soutěže ze zářijového vydání: Zlínský Mrakodrap je vysoký 77,5 m. První cenu AKU vrtačku vyhrává: Jarmila Macková – Zašová, Pro-
pagační předměty získávají: Věra Filová – Vsetín, Jaromíra Bařinková – Valašské Klobouky, Eva Neudeckerová – Kroměříž, Františka Zálešáková 
– Uherský Brod, Eva Sedláčková - Zubří, Alois Martínek – Valašské Meziříčí.

V
ýZ

VA
Vážení čtenáři,
Okno do kraje připravuje rozšířené, prosincové vydání magazí-
nu, které bude obsahovat pozvánky na nejrůznější akce pořá-
dané ve Zlínském kraji. Proto se obracíme na všechny organizá-
tory, pořadatele, občanská i jiná sdružení, prostě všechny, kteří v 
prosinci pořádají kulturní, společenské, sportovní či zábavné akce, 

aby pozvánky na ně zaslali do redakce Okna do kraje. Jen tak se 
dostanou do přílohy, která bude součástí měsíčníku a bude sloužit 
všem obyvatelům Zlínského kraje. Zveřejnění pozvánky je zdarma. 
Uzávěrka příspěvků je v pondělí 5. listopadu. 
Pozvánky zasílejte na e-mail redakce@oknodokraje.cz nebo na 
adresu Redakce Okno do kraje, Pekárenská 42, Zlín 760 01.  (red)

INZERCE

1 procedura nahradí 2-3 dny pobytu u moře !

...máte doma alergika?
...máte dýchací či kožní potíže?

...musíte jezdit až k moři, aby se vám ulevilo?
...nebo si jen potřebujete odpočinout?

Minerální látky obsažené v solích z Mrtvého moře z Izraele, Jordánska a hlubinné soli 

z Pákistánu, Slovinska, Polska a Rumunska, které byly použity při vytvoření naší solné 

jeskyně výrazně pomáhají při léčbě: 

kožních onemocnění • astma • alergií • chronických
katarů nosu i krku • srdečních a cévních problémů
snížené funkce štítné žlázy • nervového systému
poruch zažívacího traktu.

JEDINEČNÁ EKOTECHNOLOGIE 

CELÝ PROSTOR VYHŘÍVÁN "DOUBLE EFFECT"

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
SOLNÉ LETIŠTĚ • SOLNÉ PÍSKOVIŠTĚ • LÉČEBNÁ KOSMETIKA

Bartošova 4393 • ( vedle OD Modus, 50m z náměstí Míru) • 760 01 ZLÍN
INFORMACE A REZERVACE:

577 018 301 • 724 947 466 • www.solankazlin.cz • OTEVŘENO DENNĚ

MOŘE PŘIŠLO ZA VÁMI ! ! !

SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI !!!
Všeobecná zdravotní pojišťovna • ZP Ministerstva vnitra
Revírní bratrská pokladna • Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
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