5

Koordinace
veřejné dopravy

9

Alkohol ničí
životy mnoha lidí

10

 listopad 2008  ročník IV

Atlet
Ladislav Kříž

nejkrásnější výhled
na klidném místě

,39 mil. K´
1+kk již od 1
,43 mil. K´
2+kk již od 1

REFIMA s.r.o.
Zarámí 89
760 00 Zlín

"-"

Ê*Ā÷
/  

kriby@refima.cz
www.refima.cz

577 018 365 | 775 305 212 | 606 716 327

($$)$$)$$
 Qd_^QRT[Q`\QdT_# !!" (
D
EfUTU^vb_[_fvcQjRQ`\QdjQ`_T]^[icSXfv\U^ÚvT_cdYc`_\Uz^_cd
35D5<5=xBQcQ`b_fçÒYfbe_T" 
;zB@C>_T((#

ÚVODEM
titulní strana
stráň ve Velkých
Karlovicích
strana 3
úvodník, přehled událostí
strana 4
zpravodajství z kraje
strana 5
téma měsíce
koordinace veřejné dopravy
strana 6
klamavé a agresivní obchodní
praktiky
strana 7
informace krajského úřadu
strana 8
rozhovor s radním ZK
strana 9
alkoholismus a Zlínský kraj
strana 10
rozhovor s Ladislavem Křížem
strana 11
zprávy z kultury

SLOVO hEJTMAnA

ObSAh

Vážení spoluobčané,

dnešní úvodník musím určitě začít zmínkou o volbách do Zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskutečnily 17. a 18. října a vzešli z nich noví členové krajského zastupitelstva. Protože uzávěrka
našeho magazínu, s ohledem na jeho velký náklad a širokou distribuci, byla dle dlouhodobého plánu ještě před samotnými volbami,
nemůžeme vám jejich výsledky, stejně jako výsledky následných koaličních vyjednávání, interpretovat již v tomto čísle. O složení nového
zastupitelstva i rady budete informováni v příštím vydání magazínu.
Každopádně do zvolení orgánů kraje a jejich obsazení novými zastupiteli bude kontinuálně a v souladu se zákonem pracovat současná krajská rada.
Máme za sebou poměrně náročné dny a týdny, kdy jsme veřejnosti předkládali účty ze své práce v minulém čtyřletém období, bilancovali, hodnotili úspěchy i to, co se nám zatím nepodařilo tak, jak bychom si
přáli. Nyní jsme na prahu dalšího časového úseku, v němž z voleb vzešlá krajská samospráva převezme
pomyslnou štafetu, aby pokračovala ve prospěch rozvoje Zlínského kraje.
Věřím, že to dobré, co je vybudováno a pro co jsou vytvořeny solidní základy, bude následováno a zodpovědně dále rozvíjeno a že noví krajští zastupitelé přinesou současně i nové podněty, myšlenky
a novou energii, díky níž se nám bude dařit náš krásný region nadále zvelebovat tak, aby se v něm všem
jeho obyvatelům dobře žilo…
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▪ Luhačovické lázně zahájily stavbu relaxačního, léčebného a ubytovacího komplexu. Celkové náklady na realizaci jsou vyčísleny na téměř dvě miliardy korun. V rámci projektu budou opraveny hotely Alexandria a Morava. V jejich blízkosti navíc vzniknou další budovy, díky nimž budou mít lázně nové prostory
pro ubytování a zábavu hostů. Předpokládaný termín dokončení komplexu je rok 2015.
▪ Jako jediné těleso z České republiky se představil valašský soubor písní a tanců Jasénka ze Vsetína
na 1. ročníku Světového festivalu lidové písně. Festival se konal v půli října v Čínském národním kulturním
centru v Pekingu. Během festivalu vystoupili vsetínští umělci celkem šestkrát, čtyřikrát samostatně, dvakrát se pak představili společně s domácím souborem.
▪ Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil podporu 12 projektů na rekonstrukci mostů a silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Celková částka schválených dotací přesahuje částku
600 milionů korun. Mezi nejvýznamnější podpořené stavby patří například rekonstrukce silnic Březolupy
– Bílovice nebo Horní Lhota – Luhačovice.
▪ Památník protifašistického odboje na Ploštině je po opravě opět přístupný veřejnosti. Pietní místo,
které bylo postaveno před 33 lety k uctění všech obětí druhé světové války, doznalo při rekonstrukci řady
změn. Byly z něj například odstraněny poškozené konstrukce, ideologicky zaměřená výzdoba nebo betonový sokl piedestalu. Rekonstrukce národní památky si vyžádala investici převyšující pět milionů korun.
▪ Otrokovická radnice převzala od dodavatele nový Dům pro seniory na Bahňáku, první klienti se
začnou do domova stěhovat ještě před koncem letošního roku. Budova je koncipována pro 56 lidí, v jejích
útrobách naleznou obyvatelé domova centrum denních služeb, kapli s knihovnou a rehabilitační a léčebné prostory. Vybudování Domu pro seniory si vyžádalo investici 135 milionů korun.
▪ Město Kroměříž má novou ulici. Vznikla výstavbou rodinných domků v části Dolní Zahrady, takže ji
nebylo možné zařadit pod jinou již existující. Nová ulice, kterou zastupitelé města pojmenovali Ke Splávku, navazuje na ulici Zborovskou a pokračuje směrem k vodohospodářskému zařízení Wolfův splávek.
Název tak vyplynul z jejího umístění v území a přilehlému technickému zařízení.
▪ Výrobci valašských frgálů usilují o to, aby bylo tomuto tradičnímu valašskému pečivu uděleno chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Mimo jiného si od tohoto kroku slibují větší odbyt na českém
i evropském trhu. Pokud výrobci se svou žádostí uspějí, mohl by valašský frgál chráněné označení získat
už koncem příštího roku nebo na začátku roku 2010.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Hradiště opraví jezuitskou kolej
Uherské Hradiště – Kompletní rekonstrukci bývalé jezuitské koleje chystá město Uherské Hradiště. Kvůli tomuto záměru bude muset vystěhovat městskou policii
a informační centrum, které zatím v objektu sídlí. Město chce mít do budoucna z koleje
galerii zaměřenou na umělce z moravskoslovenského pomezí. Předpokládaná investice
se pohybuje kolem 60 milionů korun. Podle
představitelů města je také stěhování městské policie ku prospěchu věci, jelikož v koleji
neměla dostatečné prostory. Městská policie
by měla v budoucnu sídlit v budově v Hradební ulici. Opravy bývalé jezuitské koleje by
měly začít v roce 2010.
Pomoc obětem trestných činů
Zlínský kraj – Na území Zlínského kraje probíhá od 1. srpna projekt Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů.
Projekt je podpořen ministerstvem spravedlnosti a na území kraje jsou do něj zapojeny dvě instituce – Občanská poradna STROP
(Zlín, Dlouhá 2699, tel. 571 110 896) a Probační a mediační služba, středisko Zlín (Zlín,
Dlouhé Díly 351, tel. 577 158 301, 577 222
580). Klientům, kteří se stali obětí trestného činu, nabídnou vyškolení poradci odbornou pomoc a podporu při řešení této obtížné
životní situace. Pomoc spočívá nejen v psychické podpoře, ale také v konkrétních krocích, informacích o tom, na co má klient právo a jaké další úřady či instituce mu mohou
v jeho situaci pomoci. Služby obou institucí
jsou bezplatné, diskrétní a anonymní.
Povodí Moravy vyčistí Luhačovickou
přehradu
Luhačovice – Podnik Povodí Moravy chce
v nejbližších letech Luhačovickou přehradu zcela vypustit a vytěžit z jejího dna přes
200.000 krychlových metrů usazenin, aby
zabránil tvorbě sinic. Sedimenty obsahují značné množství dusíku a fosforu, což jsou
látky, které mají na množení sinic rozhodující vliv. Vrstva nánosů v přehradě je až několik
metrů silná. Postup bude takový, že na podzim roku 2009 se přehrada celá vypustí, usazeniny na dně se nechají přes zimu vymrznout a na jaře následujícího roku se odvezou.
Na podzim by se pak přehrada opět napustila. Čištění přehrady je součástí rozsáhlého
projektu odkanalizování obcí, který podporuje Zlínský kraj. Luhačovická přehrada se stavěla v letech 1913-1914 a 1922-1930. Hráz je
v koruně dlouhá 240 metrů.
Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti dětem,
která chce pomoci sociálním a zdravotnickým
zařízením na území jižní a jihovýchodní Moravy, pokračuje i v roce 2008. Odborná porota vybrala z výtvarné a literární soutěže celkem dvanáct obrázků a básní, které seřadila
do speciálního kalendáře pro rok 2008. Každý měsíc je věnován jednomu zařízení, které se soustřeďuje na pomoc znevýhodněným
či jakkoliv hendikepovaným dětem. Měsíc listopad je věnován Mateřské škole a Základní škole Kyjov. Chcete-li pomoci kyjovským
dětem, číslo účtu je 218015918/0300, variabilní symbol je 811.



Začala výstavba zóny v Holešově
Holešov – Výstavba nezbytné infrastruktury, která je předpokladem
otevření Strategické průmyslové zóny v Holešově, začala. Po
dokončení prací, které je plánováno na konec roku 2009, bude
plocha o rozloze 360 hektarů připravena na vstup investorů.
Stavební práce si vyžádají přibližně 700 milionů korun. V tom
ale nejsou započteny například
náklady na výstavbu vedení velmi vysokého napětí od Hulína.
Tuto investici bude financovat
hlavně soukromá distribuční společnost.
Zóna bude disponovat moderním přístupem na vnější dopravní infrastrukturu. Na trať Kojetín
– Valašské Meziříčí bude napojena železniční vlečkou o délce 770

metrů. Na jihovýchodním okraji
Holešova pak vznikne pětiramenná okružní křižovatka o průměru
40 metrů. Bude optimálním řešením dopravní situace z hlediska
bezpečnosti, rozčlenění dopravních proudů a zklidnění dopravy.
Jedno z ramen této okružní křižovatky vytvoří napojení na rychlostní komunikaci R49.
„Součástí této etapy výstavby
průmyslové zóny je také projekt
nové budovy meteorologické
stanice. Jeho součástí je i přesun
meteorologických měřicích přístrojů, které budou umístěny na
oploceném pozemku o velikosti
400 čtverečních metrů. V místech,
kde se okraj zóny blíží k zástavbě, vzniknou protihlukové valy,
samozřejmostí je pak splašková

kanalizace s vyústěním na čistírnu odpadních vod v Holešově.
Dešťové vody budou odváděny do suchého poldru a následně do říčky Mojeny,“ poznamenal
výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch.
Tato firma, kterou stoprocentně
vlastní Zlínský kraj, má na starosti
přípravu zóny.
Plný provoz zóny se očekává
v roce 2012, kdy budou všechny pozemky obsazeny investory. Podle studie, kterou zpracovali přední čeští ekonomové Petr
Zahradník a Jan Jedlička, vzroste díky zóně hrubý domácí produkt celého území střední Moravy. V regionu má taky do šesti let
vzniknout až 12.000 nových pracovních míst. 
(vc)

Přibývá zeleně

Rychleji z Kojetína do Kroměříže. Nový sedmikilometrový úsek dálnice D1
v úseku Kojetín – Kroměříž-východ slouží od 23. září motoristům. Stavba stála více než 1,5 miliardy korun. Přibližně za rok se ke zprovozněnému úseku připojí ještě 6,6 kilometru dálnice z Kojetína do Vrchoslavic, čímž
bude dokončena dálnice z Prahy do Kroměříže.
(vc) foto: Ivo Hercík

Zlín – Aleje stromů podél cest
obnoví během podzimu pracovníci odboru městské zeleně zlínského magistrátu v Prštném a v Lužkovicích. Bude
to součást rozsáhlejší výsadby dřevin, kterou Zlín plánuje každoročně na toto období. „Během října a listopadu
vysadíme dřeviny s významem pro zvěř, zejména jabloň lesní, jeřáb břek, hrušeň
polničku, třešeň ptačí, kalinu
obecnou nebo zimolez pýřitý,“ řekl náměstek primátorky
Hynek Steska. Celková investice do této výsadby dosáhne
150.000 korun. 
(vc)

Ve Zlíně vzniklo moderní centrum pro léčbu nádorů
Zlín – Pacienti s nádorovými onemocněními už nebudou muset
jezdit za kvalitní léčbou do Brna,
Olomouce ani Holešova. Přímo
v budově Krajské nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně bylo 1. října otevřeno krajské onkologické
centrum. Výstavba, započatá loni
v září, a vybavení centra moderní technologií si vyžádaly zhruba
350 milionů korun.
„Bojovat o zřízení onkologického centra s veškerým moderním
technologickým vybavením jsme
začali už před lety, protože Zlínský kraj byl jediný v České republice, který takové centrum ještě neměl. Naše úsilí se vyplatilo.
Jsem přesvědčen, že se tak splnil
sen mnoha lékařů a především
bylo naplněno očekávání paci-
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entů. Především kvůli nim jsme
tento projekt realizovali,“ řekl
hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš.
Lůžková část onkologického
centra má 26 lůžek ve východním a 12 lůžek v západním křídle, z toho šest pro intermediární
péči. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové se sociálním zázemím.
„V první polovině července byl
do nemocnice dopraven nejdůležitější přístroj, tedy lineární
urychlovač. Jde o historicky první
lineární urychlovač této generace ve Zlínském kraji,“ uvedl ředitel nemocnice Zdeněk Mikel.
O onkologické pacienty se
v novém centru bude starat kvalifikovaný zdravotnický personál, který bude mít ve finální fázi

asi 55 lidí. „V době uvedení všech
nových úseků centra do provozu
to bude devět radiologických asistentů, čtyři fyzici, jedenáct lékařů, z toho tři atestovaní radiační
a dále tři atestovaní kliničtí onkologové i další lékaři v přípravě
k atestacím. Zbytek budou zdravotní sestry a ošetřovatelky,“ řekl
primář centra Milan Kohoutek.
Onkologické pracoviště KNTB
ve Zlíně přijímá k léčbě zhruba 850 až 900 nových pacientů
s nádorovým onemocněním za
rok a rovněž asi 500 dalších pacientů k nenádorové radioterapii.
„Celkem máme v evidenci zhruba 6.000 pacientů,“ dodal primář. V novém centru se soustředí onkologická péče pro pacienty
ze všech čtyř okresů kraje.  (vc)

TÉMA MĚSÍCE

Koordinace veřejné dopravy ve Zlínském kraji

Doprava v kraji bude během pár let zcela integrovaná.

foto: Ivo Hercík

Nastoupíte do autobusu, svezete se s ním k nejbližší vlakové
zastávce, potom pojedete kus cesty vlakem a po vystoupení ještě
kousek dalším autobusem. Nikde nebudete dlouho čekat. Žádný
z navazujících spojů vám neujede. A platit budete jednou čipovou kartou... To je zatím poměrně smělá vize. Společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) však systematicky pracuje na tom, aby se stala v blízké budoucnosti realitou.
Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s. r. o., zahájil svoji činnost na jaře roku 2006. Jeho
zřizovatelem je Zlínský kraj. Sídlí v budově Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice ve Zlíně na
Podvesné. Tato společnost převzala část úkolů, které dříve řešili
pracovníci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Zlínského kraje. Podobné
specializované organizace pro
koordinaci jízdních řádů a vytváření integrovaných systémů
veřejné dopravy vznikly i v dalších krajích.
V kompetenci pracovníků KOVED
je i běžné každoroční připomínkování jízdních řádů a vytváření
návazností regionální dopravy
na dopravu celostátního významu. Shodou okolností v prvním
roce existence KOVED přecháze-

ly České dráhy na takzvanou taktovou dálkovou dopravu, tedy
na vedení rychlíků na hlavních
tratích v pravidelných, například dvouhodinových intervalech. „Pracovníci KOVED strávili
jeden rok tím, aby zajistili návaznosti regionální dopravy na
tuto novou taktovou dálkovou
dopravu,“ vysvětluje radní Zlínského kraje Petr Hradecký.

Cílem je integrovaný systém

Zásluhou KOVED vzniklo ve Zlínském kraji nové zúčtovací centrum. To je mezičlánek, který umožňuje, aby cestující, kteří
vlastní platební kartu určitého
autobusového dopravce, mohli
stejnou kartou platit za cestování
i dalším třem provozovatelům linkové autobusové dopravy v kraji. Zúčtovací centrum umožňu-

je, aby se platby z čipových karet
přesně rozdělily mezi zúčastněné
dopravce. Jsou jimi společnosti
ČSAD Vsetín, ČSAD Bus Uherské
Hradiště, Krodos Bus a Karel Housa – Housacar. Cestující mohou
této možnosti využívat od listopadu roku 2007. Hned v prvních
měsících fungování tohoto systému prošly přes zúčtovací centrum mezi různými dopravci platby v objemu desetitisíců korun.
Od letošního září se do systému začlenily také Kroměřížské
technické služby, které provozují
MHD v Kroměříži.
KOVED pracuje společně s Odborem strategického rozvoje KÚ ZK
také na větším projektu, který by
měl čerpat peníze z Regionálního
operačního programu. Celý projekt se skládá ze tří vzájemně propojených částí. První část spočívá
ve vybavení všech dopravců novými moderními odbavovacími
zařízeními. „Mnozí používají platební terminály staré až deset let,
které nejsou schopny akceptovat
moderní čipové karty některých
výrobců. Terminály v autobusech
nyní neumí číst také modernější
karty, které zavedly ve svém provozu České dráhy,“ uvedl krajský
radní pro dopravu.
Další částí projektu bude vytvoření centrálního dopravního dispečinku, který by časově koordinoval všechny druhy veřejné
dopravy na území kraje. To znamená, když někdo například přijede vlakem s menším zpožděním na nádraží do Zlína, aby
dispečink pozdržel o pár minut
také odjezdy navazujících autobusů z autobusového nádraží.
A naopak. Totéž bude platit
i pro přestupní zastávky kdekoliv na cestě.

V poslední části tohoto systému jde také o to, aby se významná přestupní místa vybavila
elektronickými informačními systémy, které budou čekající cestující v reálném čase informovat
o poloze a případném zpoždění
spojů, na které čekají.
Celý projekt by se mohl realizovat v roce 2009.
„O všech těchto krocích musíme
přesvědčit i dopravce. Někdy to
totiž berou jako něco, co směřuje proti nim. Musí však pochopit, že to nejsou kroky, které by
jim měly komplikovat život, ale
že jde o opatření, která ve svém
souhrnu povedou k větší ekonomičnosti provozu veřejné dopravy,“ zdůraznil Petr Hradecký.

Co chystá nový grafikon

Jedním z konkrétních problémů, kterými se zabývali pracovníci KOVED při přípravě nových
jízdních řádů, je zrušení zastávky
mezinárodních rychlíků InterCity
v Horní Lidči. „Hledali jsme řešení,
aby dopad na obyvatele této části kraje byl minimální. Do Horní
Lidče proto budou nově zajíždět
tři rychlíky, které dosud končily ve Vsetíně. Od dalšího rychlíku bude mezi Vsetínem a Horní
Lidčí spojení alespoň v pondělí
ráno a v pátek večer osobním vlakem,“ prozradil Zdeněk Procházka něco z novinek, které vstoupí v platnost 14. prosince 2008.
Pro obyvatele západní a jižní části Zlínského kraje se od nového grafikonu zlepší také vlakové
spojení s jihomoravskou metropolí. Každé dvě hodiny pojede
rychlík z Olomouce přes Břeclav
až do Brna, jízdní doba z Otrokovic bude asi hodinu a čtvrt.
Vojtěch Cekota
INZERCE
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Pozor na nekalé reklamní triky

Počátkem letošního roku, přesněji 12. února, nabyl účinnosti nový zákon o regulaci
reklamy. Tento zákon byl přijat hlavně s cílem zapracovat do národní právní úpravy
směrnici Evropského parlamentu, která je věnována nekalým obchodním praktikám
vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Zákon o ochraně spotřebitele obecně vymezuje zakázané nekalé obchodní praktiky, a dále je speciﬁkuje v souladu se směrnicí EU do dvou skupin, a to na klamavé obchodní praktiky a na agresivní obchodní
praktiky. Obě tyto skupiny jsou deﬁnovány v obecném ustanovení, přičemž příloha zákona je doplněna o takzvanou černou listinu. Ta pak obsahuje seznam praktik, které jsou automaticky považovány za nekalé, a samozřejmě tudíž zákonem
zakázané. Pracovníci krajského živnostenského úřadu, kteří se touto problematikou zabývají a na území regionu kontrolují, zda nedochází k porušování platných
legislativních nařízení, předkládají přehled těchto jevů, abychom byli ostražitějšími spotřebiteli a nenechali se nezákonnými reklamními triky svádět a manipulovat.
13. Celoevropské záruky: vyvolávání klamného dojmu, že poprodejní servis k výrobku
je dostupný v jiném členském státu, než
ve kterém je výrobek prodáván.

Agresivní obchodní praktika

Agresivní obchodní praktika je zvláštním
typem nekalé obchodní politiky. Obchodní
praktika je agresivní, pokud obsahuje prvky
obtěžování, donucování včetně fyzické síly
nebo jiným nepatřičným způsobem ovlivňuje chování spotřebitele. Dále jsou uvedeny nekalé obchodní praktiky, které jsou za
všech okolností agresivní.
Jde o tyto případy:

Někteří obchodníci neváhají použít zavádějící letáky.

Klamavá obchodní praktika

Klamavá obchodní praktika je upravena v § 5
zákona o ochraně spotřebitele. Může spočívat nejen v klamavém jednání, jako je poskytnutí nepravdivých informací, ale například
i v opomenutí sdělení určitého údaje, což
může mít vliv na spotřebitele při uzavření
obchodní transakce. Podle stanovených kritérií se posuzují praktiky, které nejsou explicitně vymezeny v příloze č. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Tzv. černá listina uvádí řadu
praktik, jež jsou za všech okolností považovány za nekalé.
Příloha obsahuje například:
1. Tvrzení, že obchodník podepsal kodex
chování, ačkoli tomu tak není.
2. Vábivá reklama: láká spotřebitele ke koupi
od společnosti, která inzeruje produkt za
velmi nízkou cenu, aniž by měla na skladě přiměřené množství zásob s ohledem
na poptávku, kterou lze na základě reklamy očekávat.
3. Fingované „bezplatné“ nabídky: vyvolávají klamný dojem bezplatné nabídky popisem produktu slovy „gratis“, „zdarma“,
„bezplatně“ nebo podobnými.
4. Nepravdivá tvrzení o léčebných schopnostech – od vyléčení alergií a vypadávání
vlasů až po hubnutí, i když tomu tak není.
5. Placená reklama ve formě novinových
článků: využití prostoru ve sdělovacích
prostředcích k propagaci produktu, za
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kterou obchodník zaplatil, aniž by to byl
spotřebitel schopen z obsahu či obrázků
jednoznačně poznat.
6. Pyramidové programy: zahájení, provozování nebo propagace pyramidového programu, kdy spotřebitel zaplatí za možnost
získat odměnu, přičemž odměna závisí
především na získávání nových spotřebitelů do programu.
7. Výhra cen: vytváření dojmu, že spotřebitel
již vyhrál nebo vyhraje, případně že vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem,
cenu, ačkoli žádná cena neexistuje.
8. Klamný dojem o právech spotřebitele:
uvádění práv, která spotřebitelům vyplývají ze zákona, jako přednosti obchodníkovy nabídky.
9. Tvrzení obchodníka, že zamýšlí ukončit
svoji činnost nebo že přemísťuje provozovnu, a přitom se obchodník nestěhuje
nebo jeho zásoby nekončí.
10. Omezené nabídky: nepravdivé tvrzení, že
produkt bude dostupný pouze po omezenou dobu.
11. Jazyk poprodejního servisu: závazek
poskytnout poprodejní servis spotřebitelům a následné poskytování servisu pouze v jiném jazyce, aniž to bylo spotřebiteli
jasně sděleno předtím.
12. Setrvačný prodej: požadování okamžité
nebo odložené platby za produkty dodané obchodníkem, avšak nevyžádané spotřebitelem.

1. Podnikatel vytváří dojem, že spotřebitel
nemůže opustit provozovnu bez uzavření smlouvy.
2. Prodejce osobně navštíví spotřebitele
v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval,
aby jeho bydliště opustil a nevracel se.
3. Podnikatel opakovaně činí spotřebiteli
nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty nebo jiných
prostředků přenosu na dálku, s výjimkou
vymáhání splatných smluvních závazků
způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Prodejce požaduje na spotřebiteli, aby při
uplatňování práva vyplývajícího z pojistné smlouvy předložil doklady, které nelze při posuzování oprávněnosti nároku
pokládat za důvodné.
5. Prodejce prostřednictvím reklamy přímo nabádá děti, aby si nabízené výrobky nebo služby koupily, nebo aby k jejich
koupi přesvědčily dospělou osobu či své
rodiče nebo jiné dospělé „silou nátlaku“.
6. Podnikatel požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je
spotřebitel neobjednal.
7. Prodejce prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí
tím jeho podnikání.
8. Prodejce vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude
jednat určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistuje.
Připravil Jiří Bogar
Krajský živnostenský úřad Zlínského kraje

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
Z KRAJE

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Zaměstnávání cizinců
je již neodmyslitelné
Uherský Brod – Letos již druhý ročník celostátní konference
Škola ve firmě – firma ve škole
se konal v září v Uherském Brodě. Uspořádal ji Zlínský kraj pod
záštitou ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Jednání
konference potvrdilo, že české
hospodářství se do budoucna
neobejde bez zaměstnávání cizinců. Počty legálně i nelegálně zaměstnaných cizinců se
u nás v posledních letech rychle zvyšují, stoupají počty podniků zaměstnávajících hodně cizinců, na druhé straně se
však věnuje málo pozornosti souvisejícím otázkám, jako
jsou postupy a náležitosti náboru, registrace, ubytování
cizinců nebo zdravotní péče
o ně či jejich soužití s místními lidmi. V závěru konference účastníci schválili memorandum jako dokument, jímž
vyzývají příslušná ministerstva
a orgány zaměstnavatelů na
národní úrovni, aby víc podporovaly spolupráci odborných
škol a firem a zaváděly vhodné nástroje zvyšující motivaci ke vzdělávání včetně daňových úlev.
Záchranná služba má
nové krajské středisko
Zlín – Nově vybudované krajské středisko Zdravotnické
záchranné služby Zlínského
kraje bylo počátkem října slavnostně otevřeno ve Zlíně. Investorem stavby, která probíhala
od září loňského roku, je Zlínský kraj. Výstavba nového sídla za zhruba 120 milionů korun
zajistila doposud chybějící centrum i v rámci integrovaného
záchranného systému kraje.
Pracoviště splňuje nejnáročnější technická i prostorová kritéria moderního provozu. Dalším krokem v této oblasti, který
zapadá do konceptu zvyšování
výkonnosti záchranky, je průběžná výstavba nových výjezdových stanovišť v jednotlivých městech Zlínského kraje.
Nové sídlo vzniklo rekonstrukcí
původního objektu dopravního
střediska Krajské nemocnice T.
Bati. Objekt je koncipován pro
kapacitu devadesáti zaměstnanců, většinou odborný zdravotnický personál.

Výsadkoví veteráni budou
vystavovat v mrakodrapu
Zlín – Na přelomu listopadu
a prosince tohoto roku proběhne v Baťově mrakodrapu výstava Klubu výsadkových veteránů
Zlín, jejíž konání se bude vázat
hned k několika výročím. Letos
uplynulo deset let od chvíle, kdy
byl Klub výsadkových veteránů
Zlín založen, a zároveň plných
šedesát roků od vzniku Výsadkového vojska v tehdejším Československu. Cílem výstavy
je seznámit širokou veřejnost
s důvody vzniku československých výsadkových jednotek
a jejich významnými operacemi během druhé světové války,
dále s jejich poválečným vývojem, který vedl k založení Výsadkového vojska a Sokolských
parašutistů, přes existenci Svazarmu až do doby po roce 1989,
kdy byl v České a Slovenské
republice založen Klub výsadkových veteránů. Kromě toho
budou mít návštěvníci výstavy
možnost zhlédnout fotodokumentaci, která přibližuje současnou pestrou činnost Klubu výsadkových veteránů Zlín,
v rámci které její členové usilují
o připomínání odkazu výsadkářů bojujících za druhé světové
války proti fašismu. Činnost Klubu výsadkových veteránů podporuje Zlínský kraj.
Ve Zlíně byl podepsán projekt
Evropská jantarová stezka
Východní Morava – Hranice regionu a dokonce i hranice
České republiky přesáhne projekt, který právě teď vzniká ve
Zlínském kraji. Jedná se o projekt s pracovním názvem Evropská jantarová stezka. Evropská
jantarová stezka naváže na projekt Moravská jantarová stezka I a II. Významného partnera pro realizaci projektu našel
Zlínský kraj v Maďarsku. Stala se
jím župa Vas, se kterou má kraj
již pět let intenzivní vzájemné
vztahy. V rámci Evropské jantarové stezky vznikne nabídka společných turistických produktů. Jednotlivé země budou
vytvářet vlastní specifickou
nabídku vázanou na kulturní
tradice a kulturní dědictví dané
země. Všechny ale bude zastřešovat společná značka Evropská jantarová stezka.

Vánoční hvězda dětem

Zlínský kraj – Stejně jako v minulých letech budeme mít i letos
příležitost zapojit se do humanitární akce „Vánoční hvězda“. Díky
ní má veřejnost možnost zakoupením květiny, neodmyslitelně
spjaté s atmosférou Vánoc, přispět k léčbě těžce onkologicky
nemocných dětí.
Akce se koná pod záštitou
přednosty dětského oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc
profesora Vladimíra Mihála a její motto zní: Kupte si vánoční
hvězdu a celé Vánoce Vás bude
hřát pocit, že jste pomohli těžce
nemocným dětem.

Z výtěžku byly v minulých letech
pořízeny moderní infuzní pumpy, část peněz byla věnována na
podporu výzkumu a vývoje protinádorových léčiv či na zlepšení podmínek pacientů a jejich
rodinných příslušníků.
Kromě obvyklých tradičních
míst bude letos opět možné květy zakoupit také ve zlínském Baťově mrakodrapu, a to
ve dnech 1. – 3. prosince vždy
od 9:00 do 16:00. Cena jedné
vánoční růže v květináči činí 100
korun a každý, kdo si ji zakoupí,
dostane symbolické poděkování od pacientů.

Rada udělí cenu Josefu Jančářovi
Zlín – Cenu za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu „Pro Amicis Musae“
udělí letos Rada Zlínského kraje panu Josefu Jančářovi z Uherského Hradiště za celoživotní
vědeckou i praktickou činnost
v oblasti tradiční lidové kultury
a její popularizaci v mezinárodním měřítku. Etnograf, muzejník, organizátor a vědecký pra-

covník PhDr. Josef Jančář, CSc.
trvale bydlí v Uherském Hradišti. Josef Jančář se zasloužil nejen
o rozvoj etnografie, ale také
o šíření dobrého jména české
kultury v zahraničí. Má výrazný
podíl na úspěších České republiky v oboru tradiční lidové kultury v mezinárodním měřítku,
zejména ve spolupráci našeho
státu s organizací UNESCO.

Sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje
V souvislosti s přípravou řady rozvojových projektů hledá Odbor řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje pro potřeby organizací zřizovaných Zlínským krajem vhodné kandidáty na nejrůznější pracovní pozice, u nichž se předpokládá zájem o všestranný rozvoj
kraje a veřejnou službu.
NABÍZÍME Vám jistotu stabilního zaměstnání, možnost pracovního
růstu, zajímavé finanční ohodnocení.
Využijte příležitost a zašlete nám svůj životopis do naší databáze uchazečů o zaměstnání.
Kontakt: Ing. Lenka Weissová, email: lenka.weissova@kr-zlinsky.cz.
Adresa pro doručení: Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení řízení lidských zdrojů organizací ZK, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
Aktuální přehled všech volných pozic na krajském úřadu najdete
na www.kr-zlinsky.cz v sekci Kariéra.
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ROZHOVOR S RADNÍM

Modernizace železniční trati do Vizovic se blíží
časné době spolupracujeme na investičním záměru nové křižovatky Antonínova,
která bude sloužit jako východní napojení komunikace k sídlu Zlínského kraje, ale
také celého areálu, a vznikne tak alternativa
dosavadního přetíženého příjezdu z ulice
Gahurova. Projektové přípravy již probíhají
velmi intenzivně, předpokládám, že v roce
2010 by se mohlo začít stavět a v roce 2011
by tato nová příjezdová komunikace mohla
být zprovozněna.
Domníváte se, že lze vyřešit i problém
se stále kritičtějším příjezdem do krajského města například od Želechovic či
Březnice?

Za oblast dopravy zodpovídá ve Zlínském kraji Ing. Petr Hradecký, s nímž
hovoříme o aktuálních otázkách tohoto
resortu.
Pane radní, co se v současné době dělá
pro zlepšení dopravního napojení Zlínského kraje?
Ve snahách napojit region na celostátní síť
rychlostních silnic a dálnic jsme dospěli do
vrcholné fáze, protože dálnice D1 je na území Zlínského kraje rozestavěna na celém
úseku a také jsou rozestavěné první navazující komunikace – R49 v části Hulín – Fryšták – a R55 v úseku Hulín – Otrokovice, kde
se spojí se stávajícím obchvatem města.
V roce 2011 by tyto stavby měly být dokončeny kompletně, to znamená, že budeme
mít dálniční napojení do Otrokovic i do Fryštáku. V současné době také probíhá dořešení spojení Zlína s Fryštákem přivaděčem
z R49 na I/49, a to ve třech etapách. První
od R49 po mimoúrovňovou křižovatku ve
směru do Kostelce. Druhý úsek navazuje až
po obchvat Zálešné a ten pokračuje až po
vyústění ve východní části Zlína u supermarketu Lidl. Dále pokračuje výstavba přeložky I/57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí, a sice úseku ze Semetína do Valašské
Bystřičky. První etapa do Jablůnky bude
otevřena v příštím roce. Ještě letos by měla
být zahájena stavba další etapy silnice I/35
Valašské Meziříčí – Lešná. Spolupracujeme
s radnicí ve Valašském Meziříčí, abychom
urychleně připravili obchvat, protože průjezdnost tohoto města představuje jeden
z největších dopravních problémů Zlínského kraje.
Kdy se stane realitou pohodlnější příjezd
k samotnému krajskému sídlu – Baťově
mrakodrapu?
Zastupitelstvo Zlínského kraje se letos přihlásilo ke spolupráci při řešení „svitovského areálu“ tak, aby mohla přestavba tohoto komplexu pokračovat „pod taktovkou“
Magistrátu města Zlína. Právě s ním v sou-
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Obávám se, že prostupnost Zlína má svá
omezení. Čím dál tím víc lidí používá osobní
automobil k přepravě do zaměstnání či škol,
což se odráží na nárůstu kolon v dopravních špičkách. Všude tam, kde dosud nejsou k dispozici čtyřproudovky, se to nyní
markantně projevuje. Věřím však, že pozitivní roli bezesporu sehraje i přivaděč z Fryštáku do Zlína. Otázkou do budoucnosti je snížení vlivu jednosměrného provozu
u nemocnice na první světelnou křižovatku v Příluku, která v poslední době snížila
průjezdnost od Vizovic. Bude našim společným zájmem s městem Zlín, abychom vyřešili dopravu i parkování u nemocnice tak,
abychom snížili negativní vliv na nejbližší
okolí i dopravní situaci ve městě Zlíně.
Jaký je aktuální stav přípravy projektu
modernizace a zkapacitnění železniční
trati Otrokovice – Vizovice?
V těchto dnech se dokončuje dokumentace pro územní řízení, k němuž by mělo dojít v první polovině roku 2009. Nyní se ještě dotahují některé související problémy,
jako je například vyřešení hlavní křižovatky v Kvítkovicích, jíž se zdvojkolejnění trati také významně dotkne. Podařilo se nám
vyjasnit si ve spolupráci s magistrátem
jeden z největších otazníků, a to způsob
mimoúrovňového křížení s komunikací ve
zlínské čtvrti Podvesná. Nad železniční tratí povede nadjezd pro silniční dopravu, který bude součástí zmiňovaného přivaděče –
obchvatu Zálešné.
Pocítíme v souvislosti s přestavbou trati
ještě nějaké další výhody?
Projekt přinese ještě další pozitivní efekty
pro dopravní situaci v krajském městě, jako
je např. mimoúrovňové křížení u Intersparu
v Prštném, totální přestavba a modernizace
vlakového nádraží ve Zlíně (včetně budovy)
či nové řešení vlakového podjezdu ve zlínské ulici Dlouhá i v Želechovicích. Samozřejmě trať bude nová, moderní, tedy podstatně méně hlučná. Navíc díky elektrizaci
dojde k možnosti přímého napojení Zlína
s ostatními městy: Přerovem, Olomoucí,
Brnem, Prahou a dalšími. To v současné

době ještě není technicky možné. České
dráhy počítají s tím, že by zde předběžně
nasadily šest párů vlakových souprav denně (tedy šest vlaků tam, šest zpátky). Podle dosavadního vývoje předpokládám, že
v roce 2012 by stavba měla být dokončena. V době své realizace významně zasáhne do dopravy na Zlínsku, protože dojde
minimálně k osmiměsíční výluce.
Od 14. prosince začnou platit nové jízdní
řády. Přinese jejich změna obyvatelům
Zlínského kraje nějaké pozitivní novinky či naopak nepříjemná překvapení?
Od nového jízdního řádu ruší ministerstvo dopravy zastavování dálkových
vlaků v Horní Lidči. Jaká opatření v této
souvislosti přijímá Zlínský kraj?
Dolaďujeme ojedinělé připomínky ze strany samospráv obcí, které se týkají spíše drobných změn. Nepředpokládáme, že
by připravovaný jízdní řád přinesl nějaké
zásadní novinky, v podstatě se ukazuje, že
největší změny nastanou pouze na Vsetínsku. Několik měsíců už se zabýváme problémem, na který se ptáte: expresní vlaky
nebudou zastavovat v Horní Lidči, což je
dáno tím, že při plánování tarifů těchto vlaků se bojuje s každou minutou. Na železniční infrastruktuře v okolí hlavního města Prahy probíhá velká přestavba, a tak je
snaha vlaky při dojezdu do hlavního města zrychlovat rušením zastávek, aby se takto šetřil čas. Přestože jsme proti tomu velmi intenzivně vystupovali na ministerstvu
dopravy, nebyli jsme úspěšní. Proto jsme
lidem z Hornolidečska pro příští rok zajistili návaznost na expresní vlaky odjíždějící
ze Vsetína.
Budeme se rovněž do budoucna (od prosince 2009) zabývat variantou, aby některý
z nočních vlaků jezdících na Slovensko přes
Ostravu, zajížděl do Vsetína.
Ještě bych si dovolil k vaší otázce dodat, že
budu považovat za úspěch, podaří-li se nám
pro další roky udržet dopravní obslužnost
v regionu ve stejném rozsahu a na té úrovni, jakou máme zavedenu, poněvadž nám
do této oblasti vstupují nepříjemné faktory jako je zdražování nafty a vůbec energií a vzhledem k objemu, jaký do dopravy
dáváme, což je zhruba půl miliardy korun,
může jakékoliv sebemenší navýšení o pár
procent znamená desítky milionů korun,
což s sebou samozřejmě nese silné riziko
zásahu do rozpočtu kraje.
Vyplývá z tohoto stavu nějaký úkol pro
nově zvolenou samosprávu?
Myslím, že bude třeba v novém volebním období komunikovat se starosty obcí
o možnosti navýšení jejich dosud padesátikorunové spoluúčasti na občana za rok,
aby nám právě obce pomohly dofinancovat zvyšující se ztráty, které takto vznikají.
Helena Mráčková

INFORMACE

Společenský vztah k pití je hazardně tolerantní
mívají zásadně narušenou sebeúctu a sebevědomí.Toto považuji za obrovský celospolečenský
problém, protože modely chování se přenášejí z generace na
generaci, a tím se vše násobí,“
konstatuje Pavel Konečný.

Mladiství alkoholici

Alkohol ničí životy lidí.

foto: Ivo Hercík

Nedávno byla zveřejněna informace Českého statistického úřadu, konstatující, že Zlínský kraj patří v České republice k regionům
s největším počtem lidí léčících se ze závislosti na alkoholu. Podle údajů z roku 2006 připadá na deset tisíc obyvatel čtyřicet osob
podstoupivších protialkoholní léčbu. Přitom je zřejmé, že toto číslo
je pouze „špičkou ledovce“ a na území východní Moravy žije nespočet mužů a žen, jimž alkohol činí více či méně skrývané problémy.

Pití se podepíše i na vztazích

Lékaři odhadují, že za zdravotními potížemi interního charakteru
jako jsou nemoci trávicího ústrojí,
vysoký krevní tlak, poruchy krvetvorby, nervová onemocnění,
i za dalšími častými diagnózami,
je minimálně v padesáti procentech případů skryto nadužívání
alkoholu coby jedné z příčin.
Další oblastí, do níž mají důsledky nestřídmého pití katastrofální
dopady, jsou sociální vztahy, hraničící někdy až se zákonem. Partnerské problémy, hrotící se často
do podoby domácího násilí, rozvody či rozchody, ztráta zaměstnání, ekonomické problémy.
Alkoholik totiž nepoškozuje jen
sám sebe, ale do svých problémů
vtahuje také své blízké a poznamenává jejich život v úrovni psychologické a vztahové.

Jak se pozná závislost

Za jeden z hlavních znaků závislosti bývá označován stav, kdy
člověk pokračuje v užívání látky
přes jasný důkaz škodlivosti jejích následků. Nemusí se přitom
jednat jen o symptomy v oblasti tělesného zdraví. Mnohem
rafinovaněji alkohol (jako každá droga) ovlivňuje psychiku
a sociální vazby.

Rozhoduje povaha a prostředí

„Příčiny návykových poruch
a závislostí jsou často kombinací více faktorů. Ve čtyřiceti až
šedesáti procentech se projevu-

je dědičnost, ovšem rozhodující
je individuální osobnostní struktura neboli povaha každého člověka. Typickými vlastnostmi
osob, které se mohou stát závislými, jsou impulzivita, tedy nedostatečná rozumová kontrola nad
emočním reagováním, snížená
schopnost zvládat stres, emoční labilita, komplexy méněcennosti, nízké sebevědomí a malá
schopnost sebereflexe a samozřejmě k tomu přispívají nepříznivé okolnosti před porodem,
průběh těhotenství a atmosféra
v rodině v prvních letech života,“
zamýšlí se doktor Pavel Konečný,
specialista na léčbu závislostí ve
Zlínském kraji.

Chyby ve výchově se vracejí

Za velmi rizikovou okolnost lékař
považuje tzv. parentifikaci, tedy
stav, kdy si některý z rodičů udělá z dítěte kamaráda a důvěrníka.
„Tím dochází k nebezpečnému
porušení přirozených hranic a dítě se cítí být zodpovědné za starosti světa dospělých, což jej velmi poškozuje, neboť má tendenci
se později v životě podvědomě
trestat třeba formou nejrůznějších psychických problémů,“ říká
doktor Konečný. V jiné souvislosti však upozorňuje, že před dětmi
nelze závislost jednoho z rodičů
skrýt. „Děti velmi citlivě vnímají vše, co se mezi dospělými děje,
naprosto přesně vycítí atmosféru mezi nimi a reagují na ni. Další vážnou věcí je, že závislí lidé

Alarmující skutečností se stává
alkoholismus dětí a mladistvých.
„Hospodští mladým nalévají, jelikož jim jde o kšeft. Když děláme
zátahy v restauračních zařízeních, nemáme šanci něco objektivně odhalit, protože mobilními
telefony se okamžitě po celém
městě roznese zpráva o probíhající kontrole,“ popisují své zkušenosti policisté na konferenci,
kterou k problematice návykových závislostí v září uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje.
Děti považují alkohol za běžnou
součást společenské komunikace, neboť taková je prostě u nás
kulturní norma. „Stačí vycestovat
pět set kilometrů na západ a situace je zcela jiná. Když si ve Švýcarsku poručíte k večeři s přáteli dvě
piva, dívají se na vás s podezřením, zdali je všechno v pořádku.
Ale pokud si u nás k večeři objednáte nealkoholický nápoj, vzbudíte naopak podezření, že něco
v pořádku není,“ sděluje svůj
postřeh Pavel Konečný.

Zákeřné antidepresivum

Odborníci se shodují, že závislost
na alkoholu či jiných návykových
látkách se velmi často pojí s dalšími psychickými poruchami, a to
nejčastěji depresemi, poruchami osobnosti či s úzkostnými stavy. U žen dochází k této kumulaci potíží ve 40 až 60 procentech,
u mužů je to o něco méně. Někdy
psychické potíže předcházejí rozvoji závislosti, jindy jsou jejím
důsledkem, téměř vždy však existuje provázanost. „Alkohol působí zpočátku jako antidepresivum, které uvolňuje nepříjemné
duševní stavy a člověk se chvilkově cítí lépe, jenže to si vybírá svou
daň. Dříve či později se deprese, úzkost, citová nevyrovnanost,
porucha spánku či agresivita
dostavuje v daleko větší intenzitě.
Tím se narušuje komunikace vůči
blízkým a jedinec se stává nebezpečným sám sobě. Tento bludný kruh nezřídka končí pokusem
o sebevraždu,“ uvádí zkušenosti
ze své praxe Konečný.

Cesta k vyrovnanosti

Psychologové, psychiatři, pedagogové, duchovní a další znalci lidské duše jednoznačně konstatují, že nejúčinnější prevencí
všech patologických jevů je dobře fungující harmonická rodina.
Jenže právě tato zdánlivě banální a samozřejmá pravda jako by
se stávala nedostižným ideálem.
„Z našeho života se vytratily pevné rodinné rituály jako je společné jídlo nebo společně trávený
čas. Doplácíme na absenci spirituálních hodnot, které dávají našemu životu smysl a řád
a mohou významně působit
i jako účinná ochrana proti psychickým potížím a závislostem,“
říká Pavel Konečný.

Léčba a prevence

I když občas slýcháme názor, jak
marné úsilí a vyhozené peníze představuje léčba alkoholiků
a jinak drogově závislých, lékaři jsou jiného mínění. „Jsem přesvědčen, že prevence a léčba je
pro každou společnost lepším
řešením, než odstraňování dopadů závislostí. A potom – co je to
úspěšná léčba? Ne každá recidiva
znamená prohru. I recidivy k léčbě patří,“ míní zlínský specialista.
Podle odborníků není pravda
ani to, že úspěšná terapie může
být jen ta, která je dobrovolným
vlastním rozhodnutím závislé osoby. „Někdy naopak tlak ze
strany partnera může být silnou
motivací a vede k velmi dobrým
výsledkům. Ovšem je nutné, aby
rodina spolupracovala a dotyčného podpořila. Důležitou podmínkou zbavení se závislosti je
pokora, tedy ochota spolupracovat. Pokud si někdo myslí, že to
zvládne sám, významně snižuje své šance na úspěch,“ dodává
doktor Konečný.

Užitečné kontakty:
▪ Psychocentrum Zlín
(www.psychocentrumzlin.cz)
▪ Ordinace ambulantních
psychiatrů a klinických
psychologů na území Zlínského kraje
(www.volny.cz/clk)
▪ Psychiatrická léčebna
v Kroměříži
(http://www.plkm.cz)
Helena Mráčková

Okno do kraje / listopad 2008



ROZHOVOR
Ladislav Kříž
▪ narozen v roce 1944, žije ve Zlíně
▪ ženatý, tři děti

▪ byl členem zlaté štafety na mistrovství
Evropy v Helsinkách v roce 1971
a bronzové štafety na mistrovství
Evropy v Aténách v roce 1969
▪ zúčastnil se Olympijských her
v Mnichově v roce 1972
▪ jako druhý atlet u nás zaběhl 100
metrů za 10,2 vteřiny a 200 metrů za
20,8 vteřiny
▪ za svou kariéru závodil za Prahu,
Ostravu a Zlín

Sprinter Ladislav Kříž.

foto: Ivo Hercík

▪ mezi koníčky patří příroda, zahrádka
a jakýkoliv sport

Ladislav Kříž: První závod jsem málem nedoběhl
Koncem šedesátých a v sedmdesátých
letech jste byl naším špičkovým sprinterem. Vzpomínáte si na svůj první závod?
Samozřejmě, že vzpomínám. Můj první závod
se uskutečnil v Karlových Varech, kde jsem
jako žáček běžel 800 metrů. A abych se přiznal, málem jsem to tenkrát ani nedoběhl. Ale
to mě od sportu neodradilo. Po základní škole
jsem šel do učení, ale s atletikou jsem pokračoval. Na mistrovství republiky mladšího dorostu
v roce 1960 jsem překvapivě vyhrál 60 a 200
metrů. V tom roce byly olympijské hry v Římě,
což mě inspirovalo, a tak jsem si řekl, že za čtyři roky budu závodit v Tokiu. Byl jsem mladý
kluk, takže jsem viděl svět růžovými brýlemi.
Do Tokia jsem se nepodíval.
Nakonec jste se ale na olympijské hry přece jen dostal...
Ano, ale bylo to až po dvanácti letech v roce
1972 do Mnichova. Už o čtyři roky dřív jsem
měl velkou šanci dostat se do Mexika, ale to mi
zkazil vpád ruských vojsk. Na hrách v Mnichově
jsem měl běžet hlavně štafetu. Před olympiádou jsem se ale vážně zranil, a tak bylo rozhodnuto, že poběžím ještě hladkou dvoustovku
INZERCE
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na rozběhnutí. Bohužel se mi zranění obnovilo, takže jsem do štafety nenastoupil. Nahradil
mě Jarda Matoušek, ale měli jsme tu smůlu, že
jsme ve finále běželi v osmé dráze a on neuměl
vyběhnout zatáčku. Takže jsme skončili o tři
a půl centimetru čtvrtí. To bylo velké zklamání.
Poté jsem ještě tři roky závodil, ale v roce 1975
jsem dostal zánět slepého střeva a po rekonvalescenci už dál nepokračoval. Deset let jsem se
pak ještě věnoval trénování.
Kdybyste měl říct, na které své vaše výkony jste hrdý i dnes, jaké by to byly?
Když bych měl vzpomenout na své individuální výsledky, tak můj největší výkon bylo páté
místo na mistrovství Evropy v roce 1966. Co se
týče štafety, tak je to jednoznačně první místo na mistrovství Evropy v Helsinkách v roce
1971 a o dva roky dřív třetí místo na mistrovství Evropy v Aténách. Žádná jiná česká štafeta
nás dodnes nepřekonala. A podle mého soudu už to tak i zůstane, protože budeme mít do
budoucna problém už jen dostat se do finále. Svět se totiž v posledních letech enormně
zlepšil, na což my středoevropané bohužel už
asi nebudeme schopni odpovědět.

Nedávno jste vydal knihu a teď s ní objíždíte republiku a besedujete. Můžete nám
přiblížit, o čem kniha je a jak se jmenuje?
Kniha se jmenuje Cesty atleta nejen za tajemstvím sprintu. Hlavním důvodem jejího napsání bylo, že jsem chtěl zanechat doklad
o sprintu, respektive o disciplínách 100, 200
metrů a 4 x 100 metrů štafeta. Součástí knihy
je rozsáhlá statistika, kde jsou seřazeny sprinterské výkony od roku 1885 až do současnosti. V této části jsou také vypsány konkrétní
závody, jako byly mistrovství Evropy, světa
a Olympijské hry a také výsledky republikových mistrovství a atletické ligy. Mou hlavní
myšlenkou bylo, aby zejména mladí a začínající atleti měli možnost podívat se a porovnat
výkony, které za více než sto let už sprinteři dosáhli. Druhá část knihy je naopak moje
autobiografie, kde popisuju svou sportovní kariéru i to, co jsem dělal po jejím skončení. Vzhledem k nížšímu nákladu se ale kniha
v knihkupectvích neprodává, zájemci o ni mě
musí kontaktovat na mé adrese.
(mij)
Kontakt na Ladislava Křiže je k dispozici
v redakci Okna do kraje.

KULTURA

Lidoví řemeslníci se schází v Hradišti
Uherské Hradiště – Už čtvrtým
rokem se veřejnost ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti
setkává s iniciativami Centra péče
o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, jež se stalo specializovaným pracovištěm etnografického
oddělení Slováckého muzea. Centrum systematicky pokračuje ve
výzkumu projevů tradiční lidové
kultury.
„Získaná databáze umožňuje
soustředit se na hlubší studium
vybraných kulturních jevů, výrobních technologií a nositelů tradice, jejich popularizaci formou
tematicky zaměřených výstav,
odborných kurzů a prezentačních programů tradiční rukodělné

Baťův mrakodrap
3. 11. – 21. 11. Výstava k 110.
výročí založení TJ Sokol Zlín
– Výstava u příležitosti 110 let od
založení TJ Sokol Zlín a 90 let od
vzniku Československa, 3. etáž
24. 11. – 12. 12. 10 let od
založení Klubu výsadkových
veteránů Zlín – Klub výsadkových veteránů Zlín představuje
svoji činnost i historii československých výsadkových jednotek, 3. etáž
Stálá výstava
Expozice 21
Prezentace historie Baťova mrakodrapu, 2. etáž

výroby,“ uvedla pracovnice muzea
Romana Habartová.
Úsilí Centra směřuje k publikování
výsledků bádání a vydávání kartografických a katalogových materiálů, jako je už vydaná Mapa krojů
na Slovácku, Keramická výroba ve
Zlínském kraji nebo katalog Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice pod
Svatým Antonínkem.
Slovácké muzeum a Centrum
péče o tradiční lidovou kulturu
se zaměřují také na dlouhodobě výukové kurzy, které jsou cíleny na práci s přírodními materiály. „Po zrušení Ústředí lidové
umělecké výroby směřují právě
sem zájemci o drobnou řemeslnou výrobu. Řemeslníci k nám při-

cházejí pro radu v oblasti námětů a využívání nových technologií
při zpracovávání tradičních materiálů,“ vysvětlila Habartová.
Iniciátorem rukodělných výrob
se muzeum stalo už v roce 1999.
Každoročně zde probíhají výukové programy a semináře, kde
frekventanti získávají přehled
o tradičních i zaniklých technologiích. Od listopadu 2008 do dubna 2009 připravilo muzeum navíc
nový výukový cyklus zaměřený na
práci s kukuřičným šustím, jehož
lektorkou bude Františka Snopková z Uherského Hradiště. Kurz
bude probíhat každé druhé úterý v Muzejním klubu v budově ve
Smetanových sadech. 
(mij)

Zámku se vrací původní krása

Holešov – Barokní zámek v Holešově již nechátrá. O letošním svátku
svatého Václava byla slavnostně otevřena první rekonstruovaná část
zámku – sala terrena. „Je to první úspěšná etapa rekonstrukce holešovského zámku a budiž nám všem motivací do další práce,“ řekl starosta Zdeněk Janalík. Chátrající objekt koupila v roce 2005 holešovská radnice za zhruba 14 milionů korun od soukromého vlastníka.
Rekonstrukce sala terreny začala letos v červenci a stála 6,3 milionu korun, z toho jedním milionem přispěl městu na tuto akci Zlínský
kraj. „Město Holešov má za sebou bohatou a pestrou minulost, ale co
je důležité, všichni máme na srdci i jeho budoucnost. Proto by bylo
dobré, abychom všechny výzvy spojené s rekonstrukcí zámku úspěšně zvládli a měli k tomu všemu hodně sil,“ řekl při otevření sala terreny hejtman Libor Lukáš. „Vedle obřadní síně chceme dokončit rovněž
část přízemí se zázemím pro návštěvníky, v prvním poschodí pak velký sál a další sály až po sociální zařízení,“ uvedl starosta Janalík. Slavnostní koncert u příležitosti dokončení této části rekonstrukce plánuje radnice na sobotu 31. ledna 2009.
(vc)

Moravští výtvarníci vystavují v Uherském Brodě
Uherský Brod – Až do 16. listopadu bude mít veřejnost příležitost
seznámit se s tvorbou současných
členů Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM), které má
sídlo v Hodoníně a sdružuje na
patnáct výtvarníků z celé Moravy.
Výstava je otevřena v galerii Pan-

Panský dům v Uherském Brodě.

ský dům v Uherském Brodě. Je
ještě součástí loňského 100. výročí založení tohoto slavného uměleckého spolku. Na právě probíhající výstavě v Uherském Brodě
prezentují svá díla výtvarníci úzce
spjatí s regionem jihovýchodní
Moravy: Miroslav Bravenec, Ivan

foto: archiv

Hodonský, Miroslav Hudeček,
Olga Hudečková, Jaroslav Jeřábek, František Květoň, Vlastimil
Mahdal, Vladimír Obr, Jana Ondrušová – Wunschová, Milan Raška,
Petr Raška, Oldřich Štěpánek, Otilie Demelová–Šuterová, Blažena
Uiberlayová a Andrej Vícha.
„Co mi přináší členství ve
sdružení? V první řadě je výhodné, že můžete až dvakrát do roka
vystavovat. Kdybych si výstavu připravoval sám, bylo by to
nákladnější. A když nevystavujete, tak o vás nikdo neví,“ řekl
o svém vztahu k SVUM dvaasedmdesátiletý slavičínský akademický malíř Jaroslav Jeřábek.
Když mu bylo šedesát a vystavoval ve Zlíně, ke vstupu do spolku
jej pozval malíř František Nikl.
Výstava je otevřena od pondělí
do pátku od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 17:00 a také v neděli od
13:00 do 17:00.
(hm, vc)

Kam za kulturou
▪Expozice historického kovového nábytku je od konce září přístupná veřejnosti
v zámku v Bystřici pod Hostýnem. Otevření expozice bylo spojeno s oslavou
100. výročí založení podniku na výrobu kovového nábytku v tomto městě.
Firmu na výrobu kovového nábytku,
která se dnes jmenuje KOVONAX, založil
v Bystřici pod Hostýnem v roce 1908
zámečník Robert Slezák. Střídala se léta
úspěšná i období úsporných programů a šetření. Nápaditost a lidský um,
funkčnost a kvalita vytvářely tradici.
Expozice je rozdělena do dvou částí.
V první je převážně sedací a stolový
nábytek a ve druhé nábytek lůžkový
a nemocniční.
▪Svátek svatého Martina, 11. listopad,
je nedílnou součástí kalendáře každého vinaře či milovníka vína. Proto se
v tento den také uskuteční na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti
křest Svatomartinských vín. Akci zahájí
v 11:00 příjezd Martina na bílém koni
a kočáru s mladými víny. Po slavnostním svěcení vín a prvním přípitku
mladým vínem ročníku 2008 bude
hrát cimbálová muzika. Přichystáno
bude Svatomartinské pohoštění a prodej Svatomartinských vín. Program je
plánován do 16:00. Více informací na
www.uherske-hradiste.cz.
▪Ve dnech 20. až 22. listopadu bude město Valašské Meziříčí patřit básníkům.
Milovníci poezie se do města sjedou
ze všech koutů naší republiky i zahraničí, aby si v rámci 44. Mezinárodního
festivalu poezie zasoutěžili v přednesu
veršů. Česko – slovenská soutěž v uměleckém přednesu má podtitul „O štít
města Valašského Meziříčí“.
▪V pořadí již šesté mezinárodní setkání
mistrů harmonikářů a heligonkářů se
uskuteční v malebné vesničce Strání
na česko – slovenském pomezí. Akce se
koná 22. listopadu. Na setkání hudebníci předvedou dvě skladby, jednu
orchestrální a druhou zpívanou. Každý
z nich si ze setkání odveze upomínkový
pohár vyrobený v Moravských sklárnách
Květná a pamětní listy z dílny místního
malíře Stanislava Knotka.
▪V uherskohradišťském Klubu kultury
se uskuteční od 24. do 30. listopadu
festival s názvem „Týká se to také tebe“.
Jde o tematický mezinárodní festival
filmů a videoprogramů s dlouhou tradicí a vysokým renomé. Jeho součástí
je doprovodný program, v němž jsou
obsaženy přednášky, semináře, konference nebo výstavy. Podle organizátorů
má festival upozorňovat na filmová
a televizní díla, která se vyjadřují k ekologickým aspektům naší přítomnosti.
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TIP NA VÝLET
INZERCE

Arcibiskupské sklepY

Sklepy jsou součástí Arcibiskupského zámku
v Kroměříži. Jsou umístěny v podzemí v hloubce
6,5 metru a dělí se na Horní a Dolní sklep. Ve sklepě je stálá teplota v rozmezí od 9°C do 11°C, což
je vhodná teplota pro výrobu ryze přírodních,
nejkvalitnějších mešních vín. Není tedy divu,
že výroba vína v arcibiskupských sklepích trvá
již 735 let. Víno zraje v historických dřevěných
sudech různé velikosti, z nichž největší pojme
19.100 litrů. Sklepy jsou otevřeny pro veřejnost denně. Na základě ohlášení je možno připravit prohlídku sklepů s průvodcem, spojenou
s ochutnávkou mešních vín, případně s pohoštěním. V prodejně pak lze zakoupit všechny druhy vín, která jsou zde vyráběna. Součástí sklepů
je také vinotéka, která je v překrásných historických prostorách zámku. Využít lze také nabídku
komentované prohlídky s ochutnávkou.

GOBELÍNOVÁ MANUFAKTURA
Valašskomeziříčská gobelínová manufaktura
je místo s neopakovatelnou atmosférou, kde
je dosud živé tradiční řemeslo tkaní koberců. V dílně manufaktury se snoubí stoletá tradice s moderním designem. Na návštěvníky
čeká dosud používané tkalcovské vybavení
z přelomu 19. a 20. století a spousta nových
vědomostí. Lidé se zde dozví například, jak
se vážou kobercové uzlíky, co je člunek, jak
se přenáší vzor z výtvarného návrhu do právě vznikající tapiserie, k čemu slouží při tkaní vidlička, nebo proč je možno vidět gobelín
teprve až když je celý hotový. Krásný zážitek
je také sledovat při práci odborné restaurátorky, nezapomenutelná je i výstava moderních
a historických koberců a gobelínů. Po prohlídce si mohou návštěvníci odpočinout ve stylově zařízené kavárně.
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Moravské sklárny Květná
Moravské sklárny Květná jsou jedněmi z nejstarších skláren u nás. Byly založeny už v roce
1794 Aloisem z Liechtensteina v katastru
obce Strání, kde je bohaté naleziště kvalitního sklářského písku. Do dnešního dne sklárny
dbají na bohatou historii. V Květné se tak stále
vyrábí jen sodno-draselné sklo, a to tradičními metodami v pánvových pecích. Skláři zde
vyrábí více než dva tisíce druhů výrobků, veškeré zboží pak tvoří sklo foukané a ručně tvarované bez přísad olova. Díky tomu jsou hotové výrobky zdravotně naprosto nezávadné.
Zájemci o návštěvu výrobních prostor sklárny, při které uvidí celý proces vzniku ušlechtilého skla, si mohou sjednat exkurzi telefonicky. Součástí Moravských skláren Květná je
také velká expozice všech výrobků a vzorková
prodejna zboží.

Obuvnické muzeum

Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města. Prostřednictvím
více než tisíce exponátů seznamuje návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem
výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Nejranější období je zachyceno prostřednictvím replik. Nejstarší originály pocházejí z konce 16. století, unikátní je také kolekce obouvání
cizích národů. V obuvnickém muzeu jsou soustředěny různé typy obuvi ze všech kontinentů světa. Patrně nejvzácnejší je soubor textilních střevíčků z období čínského císařství, velmi
zajímavá je i kolekce atamanských bot, zakoupená v roce 1911 posledním majitelem buchlovského panství. Nejrozsáhlejší a patrně nejucelenější kolekcí sbírkového fondu Obuvnického
muzea je soubor obuvi z produkce firmy Baťa.

SPORT

Házenkáři touží po další medaili
Zubří – Opět útok na medaili vyhlásili pro letošní sezonu
extraligoví házenkáři Gumáren
Zubří. Navzdory skvělému úvodu, kdy v řadě vyhráli pět utkání,
ale nechtějí přímo mluvit o zisku
mistrovského titulu.
Po loňském stříbru tým opustili trenér Ivan Hargaš a čtveřice opor Kulišťák, Opálka, Krupa
a Spuchlák. „Kouč Hargaš u nás
působil čtyři roky a už přišel čas
pro změnu. Nahradil ho Jiří Kekrt,
který je sice jiným typem kouče,
ale opět velmi kvalitním,“ prohlásil sekretář klubu Jaromír Petřek.

„Máme velmi nízký věkový průměr, spíše než na individuality
chceme sázet na týmový výkon,“
prozradil trenér Kekrt, který už
na lavičce Valachů v minulosti
úspěšně působil.
Jako se nemění plány Zubří,
zůstává stejné i rozložení sil v extralize. Vedle družstva z Valašska
budou patřit k aspirantům na
medaile i Dukla Praha, Lovosice, Jičín a obhájce titulu Karviná.
Ta sice prožila mimořádně neúspěšný vstup do sezony, v Zubří
ale tradičního rivala neodepisují.
„Základem je postoupit z co nej-

výhodnějšího místa do play off,
potom se uvidí. Můžete hrát
celou základní část dobře, aby
se vám pro klíčové zápasy zranili tři hráči, a vše může být jinak.
Určitě nejsme ti, kteří by řešili momentální výkony Karviné,“
přiznal Petřek.
Jeden z předsezónních cílů už
mají v těchto dnech Valaši splněný, jelikož přes kyperský celek
SPE Strovolos postoupili do druhého kola evropského Poháru
vítězů poháru. „Už to je úspěch,“
upozornil na úspěch týmu sekretář Petřek.
(zd)

Mistr světa ve voltiži
Zlín – Brněnské mistrovství světa ve voltiži znamenalo velký
úspěch pro jezdectví ve Zlínském kraji. Přestože česká voltiž je jednou z nejúspěšnějších jezdeckých disciplin u nás,
z mistrovství světa jí doposud
medaile chyběla. To ale změnil zlínský Petr Eim, který se
v areálu brněnského výstaviště stal mistrem světa. Petr Eim
od roku 1996 závodí za TJ voltiž Tlumačov, kde se postupně
vypracoval až k letošnímu titulu. V dubnu se ale Petr Eim zranil a dlouho nebylo jasné, zda
se bude moci mistrovství světa vůbec zúčastnit. Nakonec
se dokázal uzdravit a v hlavní
kategorii vybojoval kov nejcennější. Mistrovství světa ve voltiži se koná jednou za dva roky,
letos se ho zůčastnili zástupci
25 států světa. 
(mij)

▪Odchovanec oddílu ploché dráhy
z Březolup na Uherskohradišťsku
Martin Málek se stal společně s Polákem Karolem Zabikem mistrem České
republiky v závodech dvojic. O titul se
bojovalo právě na březolupském oválu, vítězná dvojice hájila barvy klubu
ze Slaného. Pro třetí místo si dojeli
Matej Ferjan a Martin Gavenda
z pořadatelského klubu z Březolup.
▪Fotbalisté druholigového 1. FC Slovácko postoupili do čtvrtého kola
Poháru ČMFS. Ve třetím kole vyřadili na svém stadionu favorizované
1. FC Brno, účastníka nejvyšší soutěže. V normální hrací době skončilo
utkání bez branek, v penaltovém
rozstřelu bylo úspěšnější Slovácko
v poměru 4:3.
▪Na lavičce fotbalistů Tescomy Zlín
skončil trenér Josef Mazura. Osudnou
se mu stala porážka 0:3 v domácím
zápase se Slavií Praha v sedmém kole
první ligy. Vedením týmu byli dočasně pověření dosavadní asistenti Ladislav Minář a Marek Kalivoda.

Těsně pod stupni vítězů skončilo družstvo Aerobik klubu Zlín
na nedávném mistrovství Evropy ve finských Helsinkách. Svým výkonem tak podtrhlo výrazný úspěch dalších českých týmů, které na šampionátu obsadily první a druhé místo. „Bojovaly jsme jako lvice, Rusky
se nám ale ze třetí příčky nakonec sesadit nepodařilo. Určitý vliv mělo
i to, že zlato a stříbro patřilo jiným českým fittnes týmům. Ze závodů máme dobrý pocit, děvčata si ve finále sáhla na dno psychických
i fyzických sil,“ přiznala Sylva Košacká, trenérka zlínského družstva.
Zlínské sportovkyně nyní čeká ještě mistrovství světa, za kterým poletí
v prosinci do ruské metropole. 
(zd) foto: Sylva Košacká

Basketbalisté Zlína by rádi do vyřazovacích bojů
Zlín – Postup do play off je cílem
basketbalistů Protonu Zlín pro
právě rozehranou prvoligovou
sezonu. Pokud se jim to podaří,
zúčastní se vyřazovacích bojů po
roční pauze.
Ambicióznímu týmu se loňská sezona nevydařila, dlouho
dokonce čelil hrozbě sestupu
a nakonec skončil desátý. Závěr
soutěže zvládnul už pod taktovkou současného kouče Tomáše
Pětivlase.
„V silách družstva je uhrát play
off, s tím jsem také do tohoto klubu šel,“ prohlásil Pětivlas,
pro kterého je Zlín premiérovou
zkušeností v roli hlavního kouče v první lize. „Dělal asistenta
třem velmi kvalitním trenérům,

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

Pospíšilovi, Janíkovi a Hummelovi. Má také velké zkušenosti s prací s mládeží, což bylo pro
nás důležité. Chceme totiž dát
prostor našim odchovancům,“
vysvětlil předseda klubu Zdeněk
Mikel, proč vsadil právě na tohoto kouče.
Šanci nasbírat v této sezoně hodně zkušeností má ze zlínské líhně zejména trojice Klimek, Klouda a Nehoda, tedy členové týmu,
který v minulém ročníku vybojoval pro klub premiérový titul
mistrů České republiky v kategorii do dvaceti let.
„Zlín má kde brát, je zde kvalitní práce s mládeží. Jediným problémem je to, že někteří hráči
odchází na vysoké školy v jiných

městech a poté se už do družstva
nevrátí,“ upozornil Pětivlas.
Hlavní odpovědnost za výsledky bude ležet na zkušených hráčích. „Pod košem to budou určitě
Šimáček s Prachařem, na rozehrávce Chwaszcz,“ vyjmenoval
hlavní opory Mikel.
Za hlavního favorita na vítězství
v soutěži Zlínští považují Ústí
nad Labem, tedy ještě v minulém ročníku extraligový klub.
První souboj s tímto soupeřem
na své palubovce vyhráli o tři
body. „Bylo to těsné, příští zápas
ale může dopadnout jinak. Cíle
po tomto úspěchu neměníme,
pořád se soustředíme na zajištění účasti v play off,“ ujistil předseda Mikel.
(zd)

▪Vedení hokejistů RI Okna Zlín si
pojistilo útočníka Bedřicha Köhlera.
Třiadvacetiletý útočník, který v klubu hostoval z Vítkovic, se stane od
ledna kmenovým hráčem Beranů.
Před právě probíhající sezonou měl
Köhler na svém kontě 253 utkání, ve
kterých získal 49 bodů za 25 branek
a 24 přihrávek.
▪Bývalý trenér 1. FC Slovácko Pavel
Malura nedokončil sezonu na lavičce
slovenské Nitry. Na lavičce účastníka
letního Intertoto Cupu vydržel pouze
osm kol, poté byl odvolán po porážce
s Banskou Bystricí. V klubu nadále
působí bývalý záložník Slovácka Filip
Racko, který stejně jako Malura přišel
do Nitry během letní přestávky.
▪Vsetínský kulturista Adam Švehla
svedl během Dne zdraví vyrovnaný
souboj v bench pressu s mistrem
Evropy v této disciplíně Jiřím Katim.
Oba siláci úspěšně vzepřeli 190
kilogramů, Katimu se poté podařilo
zvládnout i o dvacet kilogramů více.
„Ze svého výsledku mám radost,
nikdy předtím jsem opakovaně
nezvedl více než sto sedmdesát
kilogramů,“ prohlásil po skončení
soutěže Adam Švehla.
▪Fotbalisté Tescomy Zlín porazili ve
třetím kole Poháru ČMFS druholigovou Vysočinu Jihlava. Po devadesáti minutách hry duel skončil 1:1,
postup do další fáze soutěže si Zlínští
zajistili v penaltovém rozstřelu, který
vyhráli 4:2.
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ZÁBAVA

KřÍŽOVKA

Soutěžíme o toustovač 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 do 30.11. 2008. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: toustovač vyhrává 300. došlá správná odpověď,
propagační předměty – 9., 38., 75., 98., 125., 160., 182., 248., 326. a 360. 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: Stát se „tajenka č.1“ je „tajenka č. 2“.
Výherci ankety ze zářijového vydání: Hlavní cenu – DVD přehrávač – vyhrává: Alena Jašíčková – Malenovice. Propagační předměty vyhrávají: Adéla Foldýnová – Val. Meziříčí, Vajdák Rostislav – Zlín, Lenka Sameková – Nivnice, Jan Špaček – Uh. Hradiště, Alena Polášková – Roštění, Jana Dopitová – Vsetín,
Vladislav Kvasnica – Bystřice p. H., Antonín Pelánek – Otrokovice, Ladislava Topičová – Kostelec u Holešova, Miroslava Kordíková – Jarohněvice.
Tajenka zněla: Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.

SOUTěŽ

Vyhrajte vysoušeč vlasů

Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž
o věcné ceny. Soutěžní úkol, který jsme pro
vás tentokrát přichystali, zní:
Ve kterém roce začala ve Zlíně fungovat
trolejbusová doprava?
První cenou je vysoušeč vlasů, dalšími propa-

gační předměty. Vyhrává 5. správná odpověď.
Další ceny obdrží 26., 50., 100.,174. a 274. správná odpověď. Odpovědi posílejte na adresu:

Výherci soutěže z zářijového vydání:
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízená v roce 1980.

Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.
Jména výherců zveřejníme v lednovém vydání magazínu Okno do kraje a na internetových
stránkách www.oknodokraje.cz.

První cenu (dalekohled) vyhrává: Antonín Dubčák
- Val. Klobouky. Propagační předměty získávají:
Věrka a Jožka Slaběnákovi - Brumov, Lenka Sameková - Nivnice,Pavla Mlčáková - Holešov, Ing. Jana
Drábková - Kašava, Buráňová Eliška - Vlčnov.
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Vykupované odpady:
mĕĐ, hliník, bronz, mosaz, olovo, zinek, cín, nikl, titan, nerez,
izolované kabely, technické stĥíbro, trafa, elektromotory, autokatalyzátory s keramickou vložkou, slinuté karbidy (ĥezací plátky) atd.

Otevírací doba:

SPECIALIZOVANÁ
VÝKUPNA
BAREVNÝCH KOVĬ
1

Okno do kraje / listopad 2008

pracovní dny:
sobota:
nedĕle:

8 - 18 hodin
9 - 12 hodin
zavĥeno

Pĥílucká 168, Zlín

(nad budovou oĆního centra GEMINI)

ª608 052 745

577 220 494

ZDARMA mobilní telefon
ke spořícímu účtu

Podzimní pokračování.

Na základě rekordního nárůstu depozit
a přání klientů úspěšná akce pokračuje.
Založte si v období od 15. října do 15. listopadu
u Moravského Peněžního Ústavu spořící účet
s minimálně půlroční výpovědní lhůtou a dostane
jako dárek mobilní telefon NOKIA.
Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.
Výpovědní lhůta

Výše vkladu
(v tisícich Kč)

1

3

6

12

18

100 - 400

3,3

3,7

4,0

4,4

4,6

400 - 1000

3,5

4,1

4,5

4,8

4,9

1000 a více

Individuální sazby (3,7 – 5,3 %)

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb.
o spořitelních a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny
stejně jako vklady v bankovních institucích.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

zákaznická linka MPU

577 211 317

%
RP SN od 145 ,93

777 760 9 6 0
Hledáme
na dobu 7 až 12 měsíců

nové

hotovost až do domu

obchodní

nejvýhodnější podmínky v regionu

zástupce.

měsíční splátky

www.smartpujcka.cz

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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