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Nová výjezdová základna v Buchlovicích 

Fenomén Merkur v Muzeu Kroměřížska Uherský Ostroh má kouzelné podzemí

Film Děda ukazuje malebnost kraje Rozhovor s autorkou námětu Martou 
Santovjákovou Gerlíkovou 

Magazín Zlínského kraje
červen 2016  |  ročník  XII
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Austin Detonator s.r.o., Jasenice 712, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 404 001, austin@austin.cz, www.austin.cz

AUSTIN DETONATOR
největší výrobce průmyslových rozbušek v Evropě

Společnost Austin Detonator s.r.o. sídlící ve Vsetíně, v údolí Jase-
nice, je v současnosti jednou z nejvýznamnějších firem ve městě i
v regionu. Hlavním předmětem činnosti  firmy je kompletní výroba
průmyslových iniciátorů pro trhací práce při povrchovém i hlubinném 
dobývání nerostných surovin a při stavebních pracích.
Jsme světovým hráčem v našem oboru, ale zároveň i sou-
částí života v našem kraji. Jako významný zaměstnavatel 
na Vsetínsku jsme partnerem města i regionu.

inz_104x147-5_4c_spad.indd   1 19.4.2016   10:32:26

www.oknamontplast.cz

Výrobní závod, vzorkovna: U Olšavy 2541, Uh. Brod
Vzorkovna: Mariánské nám. 2624, Uh. Brod

montplast@oknamontplast.cz
572 635 969

�  Profi l s  6 komorami v rámu 
a křídle

�  Jedinečný barevný povrch – 
ACRYLCOLOR

�  Ift – ověřené využití v pasivních 
domech

�   Ocelová výztuha v rámu a křídle
�   Vylepšená statika díky STV©, 

statickému suchému zasklení
�   S STV© standardní výztuží až 

do velikosti křídla 2,40 m
�   3 kontinuální těsnící roviny 

s dorazovým a středovým těsně-
ním

�   S ochranou proti vloupání, BT 2
�   Pro novostavby i při renovaci
�   Odzkoušeno podle nejnovější 

normy RAL-GZ 716

ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ

S9000 FUTURA
to nejlepší pro Váš dům



je posílily ekonomiku nemocnic 
tak, aby mohly dříve platit do-
davatelům léků i materiálu a tím 
došlo ke snížení cen. Dnes jsou 
pacienti v krajských nemocnicích 
vyšetřováni a  léčeni mnohem 
lépe a efektivněji, než tomu bylo 
dříve. 

Posílení záchranky
Velký dluh vůči některým obča-
nům Zlínského kraje měla Zdravot-
nická záchranná služba. Ne všude 
byla zajištěna komfortní  dojezdo-
vá doba záchranky k pacientovi. 

Na  začátku volebního období 
byly nemocnice Zlínského kraje 
v  ekonomických ztrátách. Jen 
Uherskohradišťská nemocnice 
měla kladný výsledek hospo-
daření. Tam byl problém s léka-
ři, kteří z nemocnice odcházeli. 
Bylo nutné situaci urychleně řešit. 
Ve všech nemocnicích došlo po-
stupně k výměně vedení. Dnes lze 
konstatovat, že všechny krajské 
nemocnice hospodaří v kladných 
číslech. Podařilo se do nemocnic 
získat dotace na drahé přístrojové 
vybavení.  Úvěry ze Zlínského kra-

ce objevil jako rekvizita v rámci 
slavnostního galavečera.
11. června si v  Polyfunkčním 
centru v Zubří poměří síly malí 
i velcí na akci Čokoládová trep-
ka. Ve stejný den se v Uherském 
Hradišti uskuteční již 41. ročník 
ekologického festivalu Týká se 
to také tebe. Péče o životní pro-
středí je téma stále aktuálnější 
a ukazuje se, že to, jak se staráme 

ročníku Mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež ve Zlíně, 
který i ve své druhé polovině roz-

hodně má co nabídnout. Kromě 
klasického filmového programu 
je pro návštěvníky připraveno 
vystoupení Jaroslava Uhlíře s ka-
pelou, recitál šansonů Chantal 
Poullain nebo koncert Richarda 
Müllera. Zlín Film Festival je pro 
mě srdeční záležitostí a skvělou 
vizitkou jak pro organizátory, tak 
pro celý kraj. Ve volném čase sbí-
rám historické telefony a jeden 
z nich se před dvěma lety dokon-

Vážení a milí spoluobčané,
červen je prvním měsícem v roce, 
kdy nás zastihne léto, i když ka-
lendářně pouze v jeho poslední 
třetině. Přesto doufám, že sluníč-
ko lidem v kraji zvedne náladu 
po celý měsíc a život ve městech 
opět ožije plnými zahrádkami 
a zábavou všeho druhu.
Červen začíná Dnem dětí, snad 
jako malé povzbuzení před po-
sledním měsícem školy, který 
mají před sebou. Nezapomeňte 
tedy se svými ratolestmi navštívit 
jednu z mnoha oslav tohoto dne, 
ať si před náročnými testy a sta-
rostmi s vysvědčením užijí trochu 
zábavy. Zároveň je začátek červ-
na ve znamení pokračujícího 56. 
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v létě se ve Zlínském kraji nebudete nudit
o naše okolí, úzce souvisí i s na-
ším zdravím. Také v Kroměříži se 
rozhodně nudit nebudete. Tisí-
ce lidí poběží Vybarvený běh, 
který je spíše než o sportovním 
výkonu o zábavě a barvách. Ne-
dostatek pohybu je velkým pro-
blémem, se kterým si společnost 
příliš neví rady, a proto i já, jako 
sportovní lékař, mohu tyto akce 
jenom doporučit. Nesmím také 
zapomenout na největší rodinný 

festival u nás, Holešovskou rega-
tu. Kromě tradičního závodu ne-
tradičních plavidel se návštěvníci 
mohou těšit na zpěváky a kapely 
jako Kryštof, Aneta Langerová, 
Tata Bojs nebo No Name. Pro ty, 
kteří si budou chtít užít příjemné 
odpoledne se svými dětmi, při-
pravila Zoo Lešná i letos zajímavé 
atrakce a programy.
Ať už se rozhodnete v  tomto 
měsíci dělat cokoliv, dbejte pro-
sím na své zdraví i zdraví svých 
blízkých. Obzvláště milovníci 
cyklistiky a  in-line bruslení bý-
vají v  tomto období účastníky 
nepříjemných pádů a následných 
zranění. Nezbývá mi než vám 
popřát krásný slunečný červen 
plný zajímavých výletů a událostí 
a doufám, že si jej všichni užijete 
ve zdraví, protože teprve poté 
bude i úspěšný.

  MUDr. Lubomír Nečas,
 náměstek hejtmana 
 Zlínského kraje

Hospodaření nemocnic Zlínského kraje je dnes už stabilizováno

Zlínský kraj | v roce 2003 přešla správa nemocnic ze státu do rukou krajů. Kraje se postupně 
musely vyrovnat s tím, že většina nemocnic se dlouhodobě potýkala s podfinancováním 
a řadou jiných problémů. K současnému stavu krajského zdravotnictví se vyjádřil náměstek 
hejtmana Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví lubomír Nečas.

Proto dobudování a dovybavení 
výjezdových stanovišť se stalo 
prioritou. Dnes je vybudována 
nová výjezdová základna v Ka-
rolince, Rožnově pod Radhoštěm, 
v Morkovicích–Slížanech, Buch-
lovicích a zdokonalena základna 
ve Vsetíně. V současné době pro-
bíhají stavební práce na dalším 
výjezdovém stanovišti v Suché 
Lozi, kde bude zahájen provoz 
na podzim. Tím bude krajská síť 
zdravotnické záchranné služby 
dobudována a občané si mohou 
být jisti, že k nim zdravotnická 
pomoc dorazí vždy včas. Důle-
žitým krokem bylo i  vybavení 
záchranky. S pomocí evropských 
dotací bylo za 3 roky nakoupeno 
27 sanitek a v letošním roce jsou 
plánovány další nákupy. Náklad-
né bylo pořízení nové přístrojové 
techniky – defibrilátorů, ekg pří-
strojů, ale i spojovací techniky. 
Podařilo se nově vybavit centrální 
dispečink záchranky a propojit jej 
s urgentními příjmy nemocnic. 

Tak se nemocnice zavčasu dozví, 
jakého pacienta jim záchranka 
přiveze a na co se mají odborníci 
v nemocnicích připravit.

Komfort pro pacienty
V krajských nemocnicích je po-
třeba dál zlepšovat prostředí pro 
pacienty i pro personál. Je připra-
vena výstavba nových pavilonů  
- v nemocnici ve Vsetíně, ve Zlí-
ně a v Uherském Hradišti pavilo-
ny interních oborů, v Kroměříži 
nová dialýza i dostavba budovy 
A – chirurgie. Nové budovy bude 
potřeba dovybavit také novými 
přístroji, které budou postupně 
nakupovány z  dotačních pro-
středků. V  neposlední řadě je 
cílem postupně navýšit mzdy 
zdravotníkům tak, aby pacienti 
měli zajištěnu tu nejlepší odbor-
nou péči.
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Snaha o záchranu věznice stále pokračuje

Univerzitní školka slaví

Žena regionu pomáhá dětské nemocnici 

Bývalý domov pro seniory na prodej

Webové stránky kraje v novém

Zlínský kraj | První tři finalistky soutěže Žena regionu ve Zlínském kraji přijal 
a ocenil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Byly mezi nimi Daniela Hebna-
rová, Kateřina Kubínová a vítězka ankety Michaela Mikulenková.

Uherské Hradiště | Budova bývalé věznice v Uherském Hradišti je častým 
námětem hovorů obyvatel tohoto města. K tématu se vyjádřil také zastupitel 
Zlínského kraje a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. 

Z ReGIONU

„Když jsem před rokem a půl usedal na staros-
tenskou židli, řekl jsem, že kromě jiného udělám 
všechno pro to, aby se osud bývalé věznice 
v Uherském Hradišti po mnoha letech neúspěš-
ných jednání a planých snah znatelně pohnul 
směrem k záchraně a důstojnému využití této 
státem chráněné a také vlastněné památky. 
Po celou dobu nečinnosti státu, což jsou dnes již 
desítky let, činí veřejnost za špatný stav věznice 
zodpovědné hlavně město. Veřejnost nezají-
má, komu památka patří, lidé chtějí, aby byla 
opravena. A vždycky to bylo právě město, které 
spolu s několika jinými organizacemi vyvíjelo 
iniciativu za záchranu a důstojné využití areálu. 
V únoru letošního roku ministr spravedlnosti 
Robert Pelikán sdělil v rámci interpelací, že mini-
sterstvo přehodnotilo svůj postoj k věznici, že je 

pro ně nepotřebným majetkem a že ji opravovat 
nebude. Považuji za doslova nehorázné, že jsme 
se o tak dlouhotrvající, závažné věci, jako je další 
osud bývalé věznice, dozvěděli z odpovědi pana 
ministra na interpelaci v Poslanecké sněmovně. 
Velkým paradoxem je, že Okresní soud v Uher-
ském Hradišti, který má již několik let k budovám 
dispoziční právo, dal na vědomí, že se bývalé 
věznice vzdát nemíní a že věznici stále používá 
k ukládání archivních materiálů. Že by komplex 
byl pro něj nepotřebný, soud rozhodně popřel. 
A co bude dál? Kdyby se celý areál přesunul ze 
státní do soukromé sféry, navíc bez jasně defino-
vaných podmínek, neexistovala by zde záruka 
důstojného využití této památky a vůbec žádná 
jistota, že zde vznikne památník či muzejní ex-
pozice připomínající pohnutou historii věznice 

Zlín | Desítky dětí předškolního věku společně 
s rodiči zaplnili prostory Univerzitního centra. 
Univerzitní mateřská škola Qočna (UMŠ) si 
připomínala 5 let své existence. Zlínská uni-
verzita se stala průkopníkem v oblasti zaklá-
dání „firemních“ školek. UMŠ byla otevřena  
30. května 2011. „Hlavním důvodem k založení 
UMŠ byla snaha pomoci zaměstnancům sladit 
jejich rodinný a pracovní život, od počátku 
má proto naše zařízení prodloužený provoz 
až do 17 hodin,“ uvedla prorektorka UTB pro 
sociální záležitosti Adriana Knápková. Že je 
o školku velký zájem, nejlépe dokumentuje 
nárůst počtu dětí: zatímco na začátku měla 
jednu třídu pro 24 dětí, dnes má tři třídy o cel-
kové kapacitě 61 dětí. Další nadstandardní 
službou školky pro zaměstnance a studenty 
univerzity je hlídací koutek Koala pro děti 
od šesti měsíců věku. Výhodou UMŠ je úzká 
spolupráce s univerzitními fakultami, zejména 
s posluchači oboru Učitelství pro mateřské 
školy Fakulty humanitních studií.  /jb/

„Celonárodní soutěž Žena regionu je urče-
na všem ženám, které dosahují jedinečných 
výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se 
podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, 
pomáhají nemocným, dětem či zvířatům. Ne-
jedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné 
osobnosti, ale především o neobyčejně obyčej-
né ženy, o jejichž smysluplných a nezištných 
aktivitách nemá veřejnost ani média většinou 

Zlínský kraj vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu za prodej areálu býva-
lého Domova pro seniory Podlesí u Valašského 
Meziříčí, který se nachází v katastrálním úze-

Koncem května začnou fungovat nové webové 
stránky Zlínského kraje. Kromě inovované grafic-
ké podoby a struktury nabídnou nově také tzv. 
responsivní zobrazení, což znamená, že je bude 
možno pohodlně prohlížet přes mobilní zařízení, 
jakými jsou mobily nebo tablety. Přesvědčte se 
sami na www.kr-zlinsky.cz.  /jv/

a totalitní zvůli. Na oficiální dopis, ve kterém 
jsme žádali o vysvětlení situace, ministr Pelikán 
neodpověděl. S tím se nehodláme smířit. Cítí-
me se být zodpovědní za další osud a využití 
dominantní památky ve městě Uherském Hra-
dišti. Naší snahou bude nejen zde vybudovat 
památník totality, ale případně usilovat o převod 
celého areálu do rukou města. Zvládli jsme už 
obří projekty (např. konverzi kasáren), zvládne-
me i tento.“  /red/

Žena regionu Michaela Mikulenková. | Foto: JB

ani tušení,“ řekl při slavnostním předání ocenění 
hejtman Stanislav Mišák. Do zlínského finále se 
letos dostalo 11 nominovaných žen. 
Nejvíce hlasů získala Michaela Mikulenková, 
kterou před deseti lety srazila opilá řidička 
a po nehodě jí zůstaly trvalé zdravotní následky. 
Sama založila projekt „Životní příběhy známých 
i neznámých“, který pomáhá Dětské nemoc-
nici v Brně a přispívá k odtabuizování tématu 
život s postižením. Míšu čeká v letošním roce 
maturita a už plánuje další ročník akce „Životní 
příběhy“. Na druhém místě se umístila Kateřina 
Kubínová, která pomohla mnoha lidem v je-
jich těžkých životních situacích. Populárním 
pojmem se v posledních letech stala školička, 
kterou před osmi lety založila v regionu Bojkov-
sko a má řadu absolventů jazyka německého 
a anglického. Příslušné semináře probíhaly jak 
na Vyškovci, tak na Žítkové. Další ocenění získala 
Daniela Hebnarová, bývalá starostka města Kro-
měříž (2010 – 2014). Ve své současné profesní 
dráze ředitelky Domu kultury se snaží podpořit 
regionální kulturu, folklorní tradice, snaží se 
najít prostor pro spolupráci s místními spolky 
a neziskovými organizacemi.  /rj/

mí Brňov. Areál tvoří soubor budov, s původní 
kapacitou 200 ubytovacích míst, umístěných 
v rozsáhlé zahradě (přes 44 000 m2). Ostatní ob-
jekty slouží jako technické zázemí. Termín pro 
odevzdání nabídek je 10. 6. 2016, do 15.00. Bližší 
informace na www.kr-zlinsky.cz, na úředních 
deskách kraje a Val. Meziříčí, na tel.: 577 043 655.



Sečteno, podtrženo: 17,5 miliard na investice ve Zlínském kraji

Záchranáři mají další výjezdovou základnu. v Buchlovicích 

Mladí podlaháři 
prověřili své dovednosti

Hejtman poděkoval 
za práci hasičům
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Zlínský kraj | Už více než 17 miliard korun investoval Zlínský kraj do rozvoje regionu od své-
ho vzniku. Přesto, že do našeho regionu stát posílá ze sdílených daní jednu z nejnižsích 
částek v přepočtu na obyvatele, dokáže hejtmanství dále investovat.

Buchlovice | Rychlejší poskytnutí první lékařské pomoci zajistí obyvatelům dvou desítek 
obcí na Uherskohradišťsku nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby 
Zlínského kraje v Buchlovicích. 

Z ReGIONU

Na rozvoj investic ve Zlínském kraji 
má velký vliv nízký podíl na výno-
sech z daní. V porovnání s ostatními 
je Zlínský kraj na chvostu. 

Historická křivda
„Je to velká historická křivda nasta-
vená zákonem o rozpočtovém urče-
ní daní v roce 2005. V okamžiku, kdy 
došlo ke krizi po roce 2008, snížily se  
i daňové výnosy a rozpočtové pří-
jmy a zdroje krajů. Stát navíc od roku 
2012 snížil ještě i procentuální sazby 
některých podílů krajů na celostát-
ním výnosu sdílených daní.  Až loni 
nastala změna a krajům byl navrá-
cen původní podíl na celostátním 
výnosu z daní,“ řekl Jaroslav Drozd, 
statutární náměstek hejtmana Zlín-
ského kraje odpovědný za finance 
a rozpočet. Z důvodu snížení někte-
rých koeficientů podílů krajů na sdí-
lených daních přišel krajský rozpo-
čet v letech 2009 až 2015 o částku  
1,3 miliardy korun. Výpadek příjmů 
ze sdílených daní byl v minulých le-
tech v nezbytné míře nahrazen ban-
kovními úvěry, díky kterým mohl 
Zlínský kraj realizovat řadu investic. 

„Jsem velmi rád, že představitelé 
městysu Buchlovice byli vstřícní 
a ochotně našli vhodné místo pro 
vybudování výjezdového stanoviš-
tě a navíc dali Zlínskému kraji poze-
mek darem. Díky tomu se jednalo 
o investici za necelých 12 milionů 
korun. Podstatné ale je, že zlepšu-
jeme podmínky jak pro záchranáře, 
tak v konečné fázi i pro pacienty 
z  přilehlých obcí," řekl hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Díky zprovoznění této základny se 
zkrátí dojezdová doba sanitek pro 
pacienty z obcí v jihozápadní části 
okresu Uherské Hradiště. Do této 
oblasti doposud vyjížděly posádky 
ze základny v Uherském Hradišti. 
„Výjezdová základna v Buchlovi-
cích je v pořadí již patnáctá a Zlín-
ský kraj se tak dostává do stavu 
optimálního pokrytí svého území 
výjezdovými základnami. Výraz-

Uherský Brod | Podlaha cup 
2016, republikový šampionát žáků 
středních škol z oboru podlahář, se 
uskutečnil ve Středním odborném 
učilišti Uherský Brod. 
Kromě zástupců uherskobrodské 
školy, jejímž zřizovatelem je Zlín-
ský kraj, se klání zúčastnili soutěžící 
z dalších čtyř škol z České republiky. 
Nad akcí převzali záštitu hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák 
a radní pro oblast školství, mláde-
že a sportu Petr Navrátil. Úkolem 
soutěžících bylo v časovém limitu 
pěti hodin složit část podlahy po-
dle předem určeného vzoru, včet-
ně přípravy materiálu a vytvoření 
cenové kalkulace. Vítězství si nako-
nec odnesli reprezentanti Střední 
školy polytechnické Brno, druhé 
místo získali zástupci Střední školy 
pro sluchově postižené a odborné-
ho učiliště Brno a na třetím místě 
skončili domácí borci ze Středního 
odborného učiliště Uherský Brod.
Podlahářství je jedním z šestnácti 
učebních oborů, jejichž žáky Zlínský 
kraj motivuje ke studiu finančními 
stipendii. Na podporu řemesel kraj 
v letošním roce vyčlenil celkem 4,6 
milionu korun.  /jv/

Zlínský kraj | Již podvanácté ocenil 
hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák práci dobrovolných a pro-
fesionálních hasičů při příležitosti 
svátku sv. Floriána, ochránce v ne-
bezpečí ohně, vody a války, patrona 
hasičů, kominíků a zedníků.
Hejtman vyznamenal 39 dobro-
volných a čtyři profesionální hasiče 
a zároveň jim poděkoval za jejich 
záslužnou a  obětavou činnost. 
Na slavnostním aktu byli přítomni 
také zástupci ředitelství Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje, 
zástupci Krajského sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska a další 
hosté.
Ve Zlínském kraji působí 461 pro-
fesionálních hasičů a 22 054 dob-
rovolných hasičů registrovaných 
v 384 sborech. Okres Zlín má nej-
větší členskou základnu mladých 
hasičů v České republice.  /rj/

Přehled využití výše úvěrů ve Zlínském kraji od jeho vzniku

Pozn. Údaje za rok 2016 jsou dle aktuálního upraveného rozpočtu (duben 2016).

období čerpání úvěru 
(mil. Kč)

splátky úvěru 
(mil. Kč)

výše investic 
(mil. Kč)

2000 - 2004 250 0 1 925

2005 - 2008 780 93 4 138

2009 - 2012 1 120 380 5 953

2013 - 2016 900 432 5 488

celkový přehled 3 050 905 17 504

Loni a letos již bez úvěrů
V loňském roce po letech popr-
vé nebyl čerpán žádný nový úvěr 
a stejné to bude i letos. Zlínský kraj 
si ve své patnáctileté historii vzal 
několik bankovních úvěrů v cel-
kové výši 3,050 miliardy korun. 
Z toho je splaceno zhruba třicet 
procent, zbývá doplatit 2,1 mili-
ardy. „Díky tomu, že krajům byl 
navrácen původní podíl na celo-
státním výnosu ze sdílených daní, 
nebyla loni ani letos z úvěru čer-
pána ani koruna, a to i přesto, že 
kraj má velmi výhodné úrokové 
sazby,“ doplnil Drozd. Bankovní 

ným způsobem se zkrátí dojez-
dové časy záchranky do  místa 
událostí, čímž se zvýší kvalita před-
nemocniční neodkladné péče pro 
více než 12 000 obyvatel spádové 
oblasti," uvedl Josef Valenta, ředi-
tel Zdravotnické záchranné služby 
Zlínského kraje.
Nová výjezdová základna byla 
postavena vedle budovy Úřadu 
městyse Buchlovice. Na základně 
bude působit stálá dvoučlenná 
posádka, která bude k dispozici 
denně po celých 24 hodin. 
Zlínský kraj, který je zřizovatelem 
Zdravotnické záchranné služby 
Zlínského kraje, v  posledních 
letech realizoval modernizaci 
stávajících a výstavbu hned ně-
kolika nových výjezdových zá-
kladen záchranky na svém území, 
např. v Rožnově pod Radhoštěm, 
Morkovicích-Slížanech. V  říjnu 

úvěry jsou sjednány u Evropské 
investiční banky. Loni byla prů-
měrná úroková sazba 0,286 pro-
cent. Čili podtrženo, sečteno: kraj 
v plné míře využil příležitosti čer-
pání evropských dotací a s úvěro-
vou podporou realizoval investice, 
které by jinak v budoucnu zatížily 
krajský rozpočet. 
„Snažíme se dobře hospodařit, ro-
zumně investovat a přitom splácet 
závazky,“ uzavřel náměstek Drozd. 
V porovnání s ostatními kraji Zlín-
ský kraj nijak nevyčnívá, z pohle-
du využití bankovních úvěrů je 
na pátém místě.  /rj/

2016 bude dokončena základ-
na v Suché Lozi. Do rozvoje sítě 
zdravotnické záchranné služby 
Zlínský kraj investoval přibližně 
200 milionů korun.   /rj/



Pomoc obcím. Na projekty míří další miliony korun 

Dobrá zpráva. Třídíme více

léto nabídne dožínky, 
Ovčácký den i další akce

Letos bude podpořeno 42 obcí, v nichž žije 
maximálně 2 000 obyvatel. Díky přiděleným 
dotacím se tak například v Horním Němčí do-
čkají nového sportovního areálu, v Bořenovi-
cích víceúčelového hřiště s umělým trávníkem 
a ve Vysokém Poli hudebního altánu. Na opravu 
chodníků pak dotace použijí například v Koste-
lanech nad Moravou, Komárově nebo Hutisku-
-Solanci. Peníze pomohou také při rekonstrukci 
kulturních domů a sálů. K těm přistoupí v Suché 
Lozi, Prakšicích či Hostišové. „Dotace obcím 
přidělíme v rámci Programu na podporu ob-
novy venkova. Z něj finančně podporujeme 

také projekty obcí zaměřené na zpracování 
územních plánů. Program administrujeme již 
od roku 2004. Za tu dobu jsme pro něj vyčlenili 
420 milionů korun, podpořena byla více než 
tisícovka žadatelů,“ uvedl Ivan Mařák, náměstek 
hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za roz-
voj venkova. Kraj obcím pravidelně přispívá také 
na budování vodohospodářské infrastruktury. 
V loňském roce podpořil například vybudování 
automatické tlakové stanice a vodovodního 
řadu v Boršicích u Blatnice, výstavbu vodovodu 
ve Lhotsku a odkanalizování obcí Kudlovice, 
Vlčková, Zděchov a Žalkovice.  /jv/

Půjde o Ovčácký den na Valašsku, Dožínky 
Zlínského kraje, Zemědělskou výstavu v Kro-
měříži, soutěž TOP víno Slovácka a ocenění 
Perla Zlínska. Konání těchto akcí kraj pod-
pořil 1 milionem korun. 
Agrární komora Valašska pořádá v Prlově 
Ovčácký den na Valašsku, jenž je zaměřen 
na propagaci chovu ovcí spojenou s ochut-
návkou a prodejem jehněčích a skopových 
specialit. Letošní termín akce je stanoven 
na sobotu 25. června. O 14 dní dříve, tedy 
v sobotu 11. června, uspořádá Okresní ag-
rární komora Kroměříž zemědělskou výstavu 
v Kroměříži. Tato komora je také organizá-
torem Dožínek Zlínského kraje, konaných 
v Kroměříži. Ty se uskuteční v sobotu 20. 
srpna. Ve stejný den budou v Polešovicích 
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže TOP 
víno Slovácka, jejímž smyslem je ocenit nej-
lepší regionální výrobce vína. Připravuje ji 
Agrární komora Uherské Hradiště. Poslední 
z plánovaných akcí – předání ocenění Perla 
Zlínska za nejlepší potravinářské výrobky 
firem ze Zlínského kraje – chystá Agrární 
komora Zlín na sobotu 1. října.  /jv/

Zlínský kraj | Celkem 1 245 majitelů rodinných domů obdrží letos od Zlínského 
kraje dotace na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva za ekologičtější způsoby 
vytápění. Cílem je, aby se zlepšil stav ovzduší v regionu.

Zlínský kraj | Částkou přes 27 milionů korun podpoří v letošním roce Zlínský kraj 
projekty obcí zaměřené na obnovu obecního majetku. Od roku 2004, kdy program 
na podporu venkova vznikl, již do malých obcí putovalo 450 milionů korun. 

Zlínský kraj | Také letos se ve Zlínském 
kraji mohou jeho obyvatelé a návštěvníci 
těšit na tradiční akce propagující činnost 
a výrobky zdejších zemědělců a produ-
centů potravin. 

Úspěšným žadatelům o kotlíkové dotace 
kraj přidělí celkem 148,1 milionu korun. Ti 
je využijí zejména na pořízení kotle na bio-
masu, plynového kotle nebo tepelného 
čerpadla. „Původně jsme předpokládali, že 
v první etapě do roku 2017 peníze vyčle-
něné na program výměny kotlů rozdělíme 
ve dvou vlnách. Již první výzva k předkládá-
ní žádostí o dotace však vzbudila obrovský 
zájem ze strany veřejnosti, a tak jsme po do-
hodě s Ministerstvem životního prostředí, 
které výměnu financuje, přistoupili k tomu, 
že celou alokovanou částku mezi úspěšné 
žadatele rozdělíme již teď," vysvětlil Ivan 
Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje, 
zodpovědný za oblast životního prostředí.
V současné době již probíhá uzavírání smluv 

o poskytnutí dotace s jednotlivými příjemci. 
Občané mohou přijít po domluvě podepsat 
své smlouvy buď osobně na krajský úřad, 
nebo jim budou zaslány poštou. Každý den 
jsou takto uzavírány desítky smluv, přičemž 
poslední smlouva by měla být uzavřena 
do konce května.
Podpora je poskytována formou dotace 
dosahující 70 až 85 % celkových uznatel-
ných nákladů, při jejich maximální výši 150 
tisíc korun. Příjem žádostí o podporu byl 
zahájen 25. ledna a již během prvního dne 
byla přijata téměř tisícovka žádostí. Nyní 
přidělené dotace nejsou poslední, do konce 
roku 2020 se ve Zlínském kraji počítá ještě 
s vyhlášením dalších dvou výzev, pro které 
je určeno více než 300 milionů korun.  /jv/

Zlínský kraj | I v letošním roce bude Zlínský 
kraj podporovat třídění využitelných složek 
komunálního odpadu, jako je papír, sklo, kovy, 
nápojový karton a plast, i vyřazených elektrospo-
třebičů. Rada Zlínského kraje schválila dodatky 
k dohodám, které má Zlínský kraj uzavřeny se 
společností EKO-KOM a s kolektivním systémem 
ASEKOL. „Součástí dohod je realizace rozsáhlé 
informační kampaně, rozšíření a obnova sběrné 
sítě nádob na třídění využitelných složek komu-
nálního odpadu a elektroodpadů. V současné 
době je docházková vzdálenost občanů k běž-
ným nádobám na třídění odpadů méně než 
100 metrů," řekl náměstek hejtmana Ivan Mařák 
zodpovědný za životní prostředí.
V roce 2004 bylo v kraji rozmístěno asi 2 300 ks 
nádob na tříděný odpad. V současné době se je-
jich počet pohybuje okolo 13 500 ks. V roce 2005 
byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla 
a nápojového kartonu na obyvatele necelých 
24 kilogramů, v roce 2014 připadlo na jednoho 
obyvatele Zlínského kraje v průměru již 34,7 
kilogramů tříděných složek.  /hm/
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Kotlíkové dotace pomohou zlepšit životní prostředí | Foto: IH

Díky dotacím budeme v kraji dýchat čistší vzduch



Přijďte na seminář o sociálním podnikání Hledá se pracovník roku

S péčí o seniory pomáhá v kraji síť sociálních služeb

Zlínský kraj | Rodina Jany valachové ze Zlínska se ocitla ve zdánlivě bezvýchodné situaci. 
Pětasedmdesátiletá babička, která do té doby žila sama v rodinném domku, onemocněla. 
Přestala chodit a nedokázala se sama obsloužit. Příbuzní začali hledat pomoc.
Ukázalo se, že řešení je několik. 
Zatímco stará paní byla hospitali-
zovaná v nemocnici, připravovala 
Jana Valachová svoji domácnost 
na příchod nemocné seniorky. Už 
v nemocnici se dozvěděla od soci-
ální pracovnice, že po propuštění 
do  domácí péče může babička 
využívat pečovatelské a asistenční 
služby. „Jsou to služby takzvaně 
úhradové. To znamená, že za ně 
musíme pečovatelské službě platit. 
Průměrná hodinová sazba se pohy-
buje okolo sto dvaceti korun. Nepo-
čítá se ale každá započatá hodina. 
Pečovatelka je vybavena čipovou 

Zlínský kraj | Společensky prospěš-
né podnikání, jinými slovy sociální 
podnikání, bude hlavním tématem 
semináře, který se koná 7. června 
od 13.00 v budově Krajského úřadu 
Zlínského kraje.
„Seminář Sociální podnikání, jeho 
podpora a příklady dobré praxe“ 
bude tematicky rozdělen do dvou 
bloků, se zaměřením na podstatu 
sociálního podnikání a praktické 
příklady dobré praxe již realizova-
ných sociálních podniků v České 
republice i v zahraničí a možnosti 
podpory investičních i neinvestič-
ních projektů v oblasti sociálního 
podnikání z evropských zdrojů,“ 
uvedla radní Zlínského kraje pro 
sociální oblast Taťána Valentová 
Nersesjan, která nad akcí převzala 
záštitu. Mezi přednášejícími budou: 
Šárka Dořičáková, sociální podni-

Zlínský kraj | Prostřednictvím an-
kety „Pracovník roku v sociálních 
službách Zlínského kraje“ chce 
hejtmanství již po sedmé ocenit 
pracovníky, kteří svojí činností vý-
znamně přispěli k rozvoji v oblasti 
poskytování sociálních služeb a so-
ciální péče. Návrhy na nominace lze 
podávat do 30. června 2016 na Od-
bor sociálních věcí Krajského úřadu 
Zlínského kraje. „Hlavním smyslem 
ankety je morální uznání a posí-
lení prestiže povolání pracovníků 
v sociálních službách. Hodnocen je 
přínos kandidáta dle oblasti jeho 
působení v sociálních službách,“ 
uvedla radní Zlínského kraje pro 
sociální oblast Taťána Valentová 
Nersesjan. Vyhlášení výsledků an-
kety proběhne ve Zlíně v září to-
hoto roku. Podrobnosti na www.
kr-zlinsky.cz v záložce Sociální ob-
last.  /rj/

Benefice pro autisty

Ne násilí na seniorech

Zlín | Na pomoc dětem s po-
ruchou autistického spektra je 
určen výtěžek koncertu Filhar-
monie Bohuslava Martinů pod 
širým nebem. Koncert se usku-
teční 13. června od 20.00 na ven-
kovní platformě 14|15 BAŤOVA 
INSTITUTU. „Cílem benefičního 
koncertu je pomoci ulehčit složi-
tou situaci rodinám s dětmi s po-
ruchami autistického spektra,“ 
uvedla radní pro sociální oblast 
Taťána Valentová Nersesjan. 
Pomoc poputuje do Dětského 
centra ve Valašském Meziříčí a or-
ganizaci Za sklem Zlín. Benefici 
mohou podpořit také sponzoři. 
„Jako předkapela vystoupí Pra-
gue Cello Quartet. V hlavním pro-
gramu zahraje zlínská filharmo-
nie Osudovou od Ludwiga van 
Beethovena. Po koncertu bude 
následovat videomappingová 
projekce,“ informoval radní pro 
kulturu Ladislav Kryštof.   /sd/

Zlín | Násilí očima seniorů. To je 
název nového projektu Zlínského 
kraje, který finančně podpořilo 
Ministerstvo vnitra ČR.  Schválilo 
dotaci ve výši 394 tisíc korun. Cí-
lem projektu je poskytnout seni-
orům informace o nežádoucích 
jevech a jednáních, kde mohou 
být právě oni oběťmi. „Chceme 
navázat na loňský, velmi úspěšný 
projekt, který nesl název Senioři 
a jejich bezpečí. Právě ten nás, 
při diskusi s účastníky projektu, 
přivedl na toto, možná trochu ta-
buizované téma, kdy jsou na se-
niorech páchány násilné trestné 
činy. V mnoha případech jsou, 
bohužel doslova, šikanovaní 
od  svých nejbližších,“ uvedla 
krajská radní a patronka projek-
tu Taťána Valentová Nersesjan. 
Projekt se uskuteční od června 
do  prosince. Zahrnovat bude 
informační kampaň i vzdělávací 
konference. Chybět nebudou 
příběhy seniorů, kteří se stali 
oběťmi násilí. Partnery projektu 
jsou Krajské ředitelství Policie 
Zlínského kraje a Centrum pora-
denství pro rodinné a partnerské 
vztahy. Celkové náklady činí 494 
tisíc korun, 100 tisíc uvolní Zlínský 
kraj ze svého rozpočtu.  /red/
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kartou a čtečkou kódů a jednotlivé 
úkony na čtečku nahrává. Platí se 
reálný čas, který věnuje péči o ba-
bičku,“ vysvětlila Jana Valachová. 
Jak doplnila ředitelka Sociálních 
služeb Uherský Brod Marie Vaš-
kovicová, nejpřirozenější je právě 
pomoc doma. „Pečovatelské služ-
by jsou poskytovány i o víkendech 
a svátcích,“ dodala Vaškovicová. 
Kromě toho v rodinách pomáha-
jí osobní asistenti. A pokud je to 
potřeba, předepíše lékař služby 
domácí ošetřovatelky, jejíž práce 
je hrazena ze zdravotního pojištění. 
Dostupné jsou i ambulantní služby, 

SOCIÁlNí OBlAST

jako například denní stacionáře. Ro-
dina může využít různé kombinace 
služeb v rámci sdílené péče. To zna-
mená, že senior zůstává ve svém 
domácím prostředí a na pečování 
o něj se podílí rodina spolu s posky-
tovatelem sociální služby. „Model 
sdílené péče velmi podporujeme, 
neboť umožnuje seniorům zůstá-
vat v domácím prostředí, kde se 
v převážné většině případů cítí nej-
lépe. Proto rozvíjíme síť terénních 
a ambulantních sociálních služeb 
a hodláme v tomto trendu pokra-
čovat i v budoucích letech," řekla 
radní Zlínského kraje pro sociální 
oblast Taťána Valentová Nerse-
sjan.
Když už rodina péči o seniora ne-
zvládá, přicházejí na řadu domo-
vy pro seniory nebo domovy se 
zvláštním režimem, které slouží 
například lidem s Alzheimerovou 
chorobou. Zlínský kraj je v  ČR 
na  druhém místě co do  počtu 
lůžek v sociálních službách. V po-
bytových službách pro seniory je 
celkem 3 254 lůžek. „Při umísťová-
ní seniora do domova není důle-
žité, na jaké je pozici v pořadníku, 
ale nakolik potřebuje právě tento 
typ nejintenzivnější péče,“ dodala 
Taťána Valentová Nersesjan.  /sd/

katelka a ambasadorka sociálního 
podnikání; Lukáš Trčka, ředitel 
Regionální kanceláře Agentury 
CzechInvest pro Zlínský kraj, jehož 
příspěvek bude zaměřen na nové 
příležitosti sociálního podnikání 
u nás a v Evropě, a Ivo Škrabal, ředi-
tel Centra pro komunitní práci Mo-
ravskoslezského kraje, který účast-
níky semináře seznámí s tématem 
podnikatelsko-zaměstnaneckých 
družstev. Možnosti dotačních titulů 
přiblíží zástupci ministerstva práce 
a sociálních věcí a Centra pro regi-
onální rozvoj.
Účast na  semináři je bezplatná. 
Registrace je nutná do 1. 6. 2016 
na e-mail: lucie.julinova@kr-zlinsky.
cz. Seminář bude realizován jako 
součást projektu Regionální stálá 
konference Zlínského kraje, zajištění 
činnosti 2016-2017.  /red/



Uherské Hradiště | Letos na jaře 
otevřelo své brány nově vybudo-
vané muzeum v přírodě v areálu 
Parku Rochus poblíž mařatických 
vinohradů. Dokončena byla první 
etapa regenerace tohoto bývalého 
vojenského cvičiště a na pětašede-
sáti hektarech chráněné přírodní 

Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm připravuje 
na padesát programů, tři folklorní 
festivaly, deset výchovně-vzdělá-
vacích pořadů, čtyři výstavy a devět 
náboženských obřadů. „V letošním 
roce chceme svoji programovou 
nabídku zaměřit na děti. V muzeu 
budou moci prožít první prázdni-
nový den, užít si příměstský tábor, 
přivítat školní rok a strávit podzim-
ní prázdniny,“ řekl Jindřich Ondruš, 
ředitel muzea. Pro zvídavé „malé“ 

v Parku Rochus otevřeli muzeum v přírodě

léto na východní Moravě bude plné zajímavých akcí 

Sezona v luhačovicích s pohárkem Nectarium

Čísla návštěvnosti  
v kraji rostou

víkend otevřených 
památkových domků

Zlínský kraj | Do turistické sezony roku 2016 vstupují města i muzea s řadou novinek. Návštěv-
níci mohou vyrazit na Hanou či do valašské přírody. 

Zlínský kraj | lázně luhačovice jsou díky své nezaměnitelné 
architektuře i nedotčené okolní přírodě oblíbeným cílem čes-
ké i zahraniční klientely. letní turistická sezona je každoročně 
nabitá akcemi. 
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lokality se nyní nacházejí nejen 
naučné stezky, ale nově také „živé“ 
muzeum, které nabízí ukázky lidové 
architektury, ale také spoustu zají-
mavých programů inspirovaných 
folklorem a místními tradicemi.
Součástí muzea je několik staveb. 
Původní dřevěná stodola sem byla 

Řezbářské sympozium Krása 
v dřevě ukrytá, letos na téma Chvíle 
pro odpočinek, se v Luhačovicích 
koná od 6. do 11. června. Hudba 
Hradní stráže a Policie ČR rozezní 
lázeňskou kolonádu 23. června. 
V  červenci se návštěvníci lázní 
mohou těšit na  známý festival 
Janáček a  Luhačovice (11. - 15. 
července). Letošní již 25. ročník 
festivalu zahájí Janáčkova opera 

Zlínský kraj | Mírná zima 
prakticky bez přírodního sněhu 
se projevila na  výsledcích 
cestovního ruchu v  regionu. 
Přesto jak z pohledu počtu hostů, 
tak počtu přenocování, pokračuje 
pozitivní růst. Dle údajů Českého 
statistického úřadu, v  prvním 
čtvrtletí 2016 přijelo do Zlínského 
kraje 126 tisíc hostů, kteří zde 
strávili 372 tisíc nocí. Meziročně 
vzrostl celkový počet hostů (+ 
7,1 %) i  přenocování (+ 7,8 %). 
Zlínský kraj drží rostoucí trend 
v  počtech domácích hostů, 
kterých v prvním čtvrtletí přijelo 
o 3,7 % více, než vloni, výrazný je 
přírůstek počtu cizinců (+26,0%). 
„Nejvíce rostoucím zahraničním 
trhem je Polsko. Počty Poláků, 
kteří přijeli v  prvním čtvrtletí 
do  Zlínského kraje, vzrostly 
meziročně o  82 %, čímž se 
dostali na  druhé místo, hned 
za  slovenskou klientelu, která 
také vykazuje pokračující nárůst. 
Postupně se k nám po loňském 
propadu vrací ruská klientela, 
registrujeme také zajímavý růst 
u netradičních vzdálených trhů 
z Číny a Jižní Koreje," zhodnotil  
výsledky Ladislav Kryštof, člen 
Rady Zlínského kraje.  /dd/

Uherské Hradiště | Druhý 
ročník Víkendu otevřených 
památkových domků, objektů 
lidového stavitelství a  malých 
muzeí se uskuteční  4. – 5. 
června na  Slovácku.  Majitelé 
a provozovatelé zpřístupní po oba 
dny, v době  od 9.00 do 17.00, třicet 
jedna objektů. Všechny domy 
budou označeny. Organizátorům 
akce se navíc podařilo propojit 
domky cyklotrasami. Ve většině 
případů budou v  objektech 
přítomni průvodci, nebo 
přijde průvodce na  základě 
telefonátu.  Na některých místech 
budou probíhat doprovodné 
programy s tématy z regionální 
gastronomie, ukázky řemesel, 
výstav či programy pro děti. Další 
informace budou na stránkách 
www.slovacko.cz. /ld/

léto v rožnovském skanzenu. | Foto: vMP

přenesena z nedaleké obce Břestek. 
O několik metrů dále vyrostly další 
dvě zemědělské usedlosti, nad kte-
rými je ještě nadsklepní objekt se 
starým vinným sklepem. V muzeu 
se lidé seznámí s etnografickou ob-
lastí uherskohradišťského Dolňácka, 
s tradičním stavitelstvím, bydlením, 
způsoby zaměstnání a obživy, odí-
váním, výtvarnou kulturou, zvyky 
a obyčeji. /sd/

Její pastorkyňa, kterou uvede  
11. července na Lázeňském náměstí 
pod taktovkou dirigenta Petra 
Šumníka operní soubor, pěvecký 
sbor, orchestr a  balet Slezského 
divadla Opava. V  srpnu hostí 
Luhačovice známou Akademii 
Václava Hudečka (1. - 12. srpna). 
Přehlídka komorní divadelní 
tvorby Divadelní Luhačovice se 
koná od 21. do 27. srpna a  jejím 

kmotrem bude herec Roman Zach. 
Více o  luhačovickém kulturním 
programu najdete na internetových 
stránkách www.lazneluhacovice.cz
V  letošním roce se společnost 
Lázně Luhačovice rozhodla 
promítnout svůj charakteristický 
ráz do podoby nepostradatelného 
vybavení každého lázeňského 
hosta – pohárku, který se užívá 
k pití léčivých pramenů. Originální 
výrobek vzešel z  designérské 
soutěže, do které se přihlásilo 150 
tvůrců. Vítězka Adéla Chorá svůj 
pohárek Nectarium stylizovala 
do podoby lučního kvítku. Pohárek 
má jednoduchý tvar, a přesto je 
hravý a originální. Do jeho středu 
je vsazeno brčko, které napodobuje 
pestík květu.  /sd/

návštěvníky budou zaměřeny po-
řady Slabikář devatera řemesel  
(28. května) a  Hravá dědina (20. 
srpna).  Novinkou bude pořad 
prezentující činnost handicapova-
ných „Bouráme bariéry“ (18. června) 
a koncert skupiny Fleret „PRO LIBU-
ŠÍN“ (8. července). V letošním roce 
se návštěvníkům naskytne unikátní 
příležitost zhlédnout výstavu no-
vého objektu kamenného chléva 
ve Valašské dědině. Ve vybraných 
dnech budou v provozu zrekonstru-

ovaná hamerní kladiva v objektu 
hamru v Mlýnské dolině. 
Atraktivní turistický cíl představu-
je také Kroměříž jako bývalé letní 
odpočinkové sídlo olomouckých 
arcibiskupů a památka zapsaná 
na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Projekt nazvaný KRO-
MĚŘÍŽ 2016 – V BARVÁCH, SVĚTLE, 
UMĚNÍ dokonce zvítězil v soutěži 
o nejlepší produkt cestovního ru-
chu na východní Moravě v pro rok 
2016. V duchu tohoto sloganu se 
město Kroměříž rozzáří pestrými 
barvami, světelnými efekty a oži-
je nejrůznějšími druhy pouličního 
umění. Naskytne se tak jedinečná 
příležitost zažít propojení historic-
ké kulisy města se zážitky a vjemy 
vycházejícími ze souhry barevných 
výzdob, veřejných performancí 
a streetartu.
Novinku pro cykloturisty, kteří se 
vydávají na toulky Zlínským kra-
jem , připravila Centrála cestovního 
ruchu Východní Moravy, spustila 
nový web www.vmnakole.cz.   /sd/
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56. mezinárodní
festival filmů
pro děti a mládež

56th International
Film Festival for
Children and Youth

POCTA VELIKÁNŮM

Milí příznivci festivalového svátku!
Letošní ročník Zlín Film Festivalu bude opravdu výjimečný. Nabídne totiž svým návštěvníkům a filmovým 
fanouškům hned několik velkých témat. Kvůli fokusu na  kinematografii Francie se ponese také 
ve francouzském stylu. Připomene i 80 let zlínského filmového studia a společenským tématem číslo 
jedna bude bezpečnost dětí. Nesmíme taky zapomenout na spoustu koncertů známých osobností 
a speciální festivalové zóny pro děti i dospělé. Co všechno nás tedy v nabitém festivalovém týdnu čeká?

Oslavíme společně 80. výročí zlínského 
filmového studia

Karel Zeman, Hermína Týrlová, oscarový filmař Alexander Hacken-
schmied, Břetislav Pojar, Josef Pinkava, Antonín Horák nebo Elmar 
Klos – ti všichni jsou neodmyslitelně spjati se silnou historií filmo-
vých ateliérů ve Zlíně, které byly založeny v lůně přírody na kopci 
nad industriálním městem v  roce 1936 z  popudu Jana Antonína 
Bati jako studio pro tvorbu reklamních snímků obuvnického kon-
cernu Baťa. Dětskému filmu se filmové studio ve Zlíně věnovalo již 
od začátku čtyřicátých let a vznikla zde spousta nezapomenutel-
ných snímků pro děti, které budou s oblibou sledovat i naše bu-
doucí generace. A abychom si připomněli legendární tvůrce, kteří 
téměř celý život zasvětili své milované práci – filmu, připravili jsme 
pro vás speciální výstavy fotografií a předmětů, z nichž přímo dý-
chá filmová historie. To ale není vše!

Milovníci francouzských filmů, těšte se!
Návštěvníkům letošního zlínského festivalu bude představen vý-
běr francouzských filmů z jednotlivých dekád, které ovlivnily ge-
nerace diváků po celém světě. Dny francouzské kinematografie 
nabídnou snímky pro dětské publikum, vedle nichž budou v na-
bídce i díla francouzských filmových klasiků. Francouzská sekce 
bude dělena na menší podsekce – Francouzské dětství, Animo-
vaný film, Literatura a v neposlední řadě Dítě ve filmech kla-
siků. Každá z nich obsahuje mnoho lákadel, jen si vybrat napří-
klad z těchto filmových skvostů: Leon, Četník ze Saint Tropez, 
Černý tulipán, Profesionál, Něžné kuře, Muž z Acapulca, In-
dočína, Fantomas, Roztržitý, Magická hlubina. Vedle starších 
snímků budou uvedeny také nejnovější snímky francouzské pro-
dukce! Kompletní seznam filmových projekcí naleznete na webu 
www.zlinfest.cz v sekci Filmový program.
Moc si přejeme, aby se vám letošní 56. ZFF líbil!



CENY
1 den 2 dny 3 dny 4 dny 8 dní Kromě FILMPASU je také možnost 

si zakoupit jednorázový vstup:

Jednotlivec
(jen filmy) 99 Kč 179 Kč 219 Kč 239 Kč 429 Kč

do kina: 39 Kč
do Letního kina: 39 Kč
na jazz: 99 Kč
na koncert OAP: 119 Kč/199 Kč

Family 1+1
(jen filmy) 179 Kč 329 Kč 419 Kč 439 Kč 799 Kč

STUDENTPAS* 
(filmy i koncerty) – – – – 799 Kč

*  Sleva platí pro studenty na základě předložení platného průkazu (index, ISIC karta apod.).

PŘEDPRODEJE
Předprodejní místa 20.–26. 5. 2016 26. 5. 27. 5.–3. 6.

Pokladny Golden Apple Cinema 9.00–20.00 9.00–20.00 8.00–22.00

Pokladny Kongresové centrum Zlín 14.00–18.00 8.00–20.00

Pokladna Zlaté jablko 9.00–18.00 8.00–20.00

Pokladna INFO POINT (mezi nám. Míru a ul. Soudní) 9.00–19.00 9.00–19.00

VSTUPENKY  / F ILMPA SY / PŘEDPRODEJE  / ON-LINE
FILMPAS umožňuje návštěvníkům festivalu vyzvednout si denně zdarma až 3 vstupenky na 3 různá filmová představení. FILMPAS je 
určen pouze pro filmový program. 

Novinkou tohoto ročníku je STUDENTPAS, který je zvýhodněnou nabídkou pro všechny studující VŠ a SŠ – milovníky výborných 
filmů a koncertů. STUDENTPAS umožňuje studentům vyzvedávat si denně zdarma až 3 vstupenky na 3 různá filmová představení 
a 1 koncert OAP a 1 koncert JAZZ na Festivalovém zámku.

FILMPAS a STUDENTPAS si můžete zakoupit on-line od 20. května 2016 na našich webových stránkách www.zlinfest.cz nebo na pokladně 
Kongresového centra Zlín od pátku 27. května 2016.

Vstupenky na filmová představení a koncerty NELZE REZERVOVAT. Na filmová představení a koncerty je vstup možný pouze s platnou 
vstupenkou. Po výběru filmového představení si vstupenku doporučujeme zakoupit on-line v dostatečném předstihu.
Děti do 6 let mají vstupenky na všechna filmová představení zdarma.

Festivalový půlmaraton Zlín 2016 
sobota 28.  května 2016

Vůbec poprvé se letos Zlín Film Festival stane dějištěm půlmaratonu, 
který povede ulicemi Zlína a nabídne běžcům při samotném závodu 
mimořádný sportovní zážitek v unikátní festivalové atmosféře. 

Festivalový půlmaraton Zlín 2016 je silniční běžecký závod na distan-
ci 21,097 kilometrů  pro širokou veřejnost bez nutnosti příslušnosti 
ke sportovnímu oddílu či klubu. Součástí je závod čtyřčlenných štafet 
(4x5,25 km), a běh na 10,5 km. 

„Účastníky závodu i  jejich doprovod čeká vedle sportovního zážitku 
a s ním spojených trofejí i pozvání pořadatelů na akce doprovodného 
programu festivalu,“ uvádí vedoucí produkce ZFF Aleš Zábojník. Trasa 
půlmaratonu povede z  centrálního zlínského náměstí přes Benešovo 
nábřeží, Podvesnou na  Čepkov, Rybníky přes bývalý baťovský areál 
zpět na náměstí Míru.

Součástí akce bude i Festivalový rodinný běh na 1400 m, který star-
tuje ve 14.00 hodin a mohou se jej zúčastnit dospělí s dětmi i junioři, 

zkrátka kdokoli, kdo se rád proběhne, ale na půlmaraton si netroufne. 
Tento běh je ohlédnutím do historie, konkrétně do roku 1941. Na trati se 
tehdy mezi Baťovými atlety objevil i tehdy neznámý Emil Zátopek, kte-
rý sice v závodě doběhl o tři vteřiny druhý, ale tato „osudová prohra“ 
odstartovala jeho úspěšnou běžeckou kariéru.

„Startérem závodu bude Milan Krupička, člen festivalového štábu 
a syn vítěze závodu, prvního přemožitele Emila Zátopka, který vlast-
ně sehrál klíčovou roli u zrodu pozdější sportovní legendy,“ dodává Aleš 
Zábojník.

A kdy startujeme? V sobotu 28. května 2016 v 16.00 h. Více informa-
cí naleznete na www.zlinskypulmaraton.cz.

Jedinečný běh ulicemi města Zlína s atmosférou 56. ročníku Zlín Film Festivalu



Každá zóna nebo akce Zlín Film Festivalu má své kouzlo!
I když je Zlín Film Festival primárně filmovým festivalem, budete mít možnost se pobavit i na akcích 
bohatého doprovodného programu. A to jak s dětmi, tak i s přáteli. Co nabízíme?

PáTEK 27/5 – PáTEK 3/6  
FILM-LAB 
interaktivní expozice nových digitálních 
technologií pro zpracování obrazu 
a zvuku 
9.00 – 17.00 (v pátek 3/6 pouze 
do 14.00) 
Univerzita Tomáše Bati, nám. T. G. M. – 
budova U13
Festivalový zámek 
zóna her, zábavy a tvořivosti 
nejmladších návštěvníků ZFF 
9.00 – 19.00, Zlínský zámek, park 
Svobody a přilehlé okolí
Divadelní zóna Pegas Nonwovens 
série divadelních představení, celodenní 
dílničky 
Všední dny: 14.00 – 24.00, víkend: 
10.00 – 24.00, park Komenského 
Divadelní zónu připravilo 23 veřejných 
ZUŠ ze Zlínského kraje pod souhrnným 
názvem ZUŠKA?ZUŠKA! www.
zuskazuska.cz
Autogramiáda slavných osobností 
16.00, OZC Zlaté jablko
Červený koberec 
setkání hvězd ZFF s veřejností 
17.00, Kongresové centrum Zlín
Filmžurnál 
talk-show Vladimíra Kroce přímo 
navazující na Červený koberec 
17.30, Kongresové centrum Zlín – atrium
FESTIVALOVÝ PARTY STAN – Open Air 
Place 
Všední dny: 16.00 – 2.00 
Víkend: 14.00 – 2.00 
nám. T. G. Masaryka
PáTEK 27/5 – ČTVRTEK 2/6  
ZLATá STUHA – literární zóna ZFF 
v Krajské knihovně Františka Bartoše
PáTEK 27/5 
DEN SE ŠKODA AUTO  
interaktivní program partnera ZFF 
13.00 – 20.00, nám. Míru
20.00, MONKEY BUSINESS 
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka
22.00, Zahajovací ohňostroj
22.15, Projekce letního kina: Osm 
hrozných (USA, 167 min., režie 
Quentin Tarantino)
SOBOTA 28/5 
SPORTOVNÍ DEN S ČT 
interaktivní program plný sportovních 
aktivit 
10.00 – 20.00, nám. Míru
SPORŤáČEK 
festival sportu pro děti 
10.00 – 18.00, Stadion mládeže
Parní vlak ROBE 
trasa Otrokovice – Zlín – Vizovice 
10.27 – 17.00 
Vstupenky zakoupíte na místě.
Festivalový rodinný běh 
14.00 – 15.00, park Svobody 
www.zlinskypulmaraton.cz
Festivalový půlmaraton Zlín 2016 
16.00 – 19.00, nám. Míru, Zlín 
www.zlinskypulmaraton.cz
20.00, ČECHOMOR 
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka

21.30, Projekce letního kina: Teorie 
tygra (Česko, 2016, 101 min., režie: 
Radek Bajgar)
NEDěLE 29/5 
ENAPO DEN – ZáBAVNÝ PROGRAM 
PRO CELOU RODINU 
interaktivní program pro návštěvníky 
ZFF 
10.00 – 20.00, nám. Míru
SALON FILMOVÝCH KLAPEK – Dražba 
klapek 2016 
veřejná dražba, legendární událost, 
při níž se umělecká díla proměňují 
ve finance pro mladé filmaře 
13.00 – 18.00, Kongresové centrum Zlín 
– velký sál
18.00, SLZA 
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka

21.30, Projekce letního kina: 
Deadpool (USA/Kanada, 2016, 
108 min., režie: Tim Miller)

PONDěLÍ 30/5 
SALON FILMOVÝCH KLAPEK – soutěž 
o finanční podporu vizuálním 
a audiovizuálním projektům 
prezentace projektů 
10.00 – 14.00, Kongresové centrum Zlín 
– malý sál
20.20, F-DUR JAZZBAND  
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka

21.30, Projekce letního kina: 
REVENANT Zmrtvýchvstání (USA, 
2015, 156 min., režie: Alejandro 
González Iňarritu)

ÚTERÝ 31/5 
Den otevřených dveří filmových 
ateliérů 
komentovaná prohlídka prostor 
sídla filmového festivalu a filmových 
laboratoří, kabinetu filmové historie, 
expozice FILMOVÝ UZEL ZLÍN a Střední 
školy filmové, multimediálních 
a počítačových technologií včetně 
návštěvy expozic, animačních 
workshopů a filmových projekcí 
9.00 – 17.00, Filmové ateliéry, 
Filmová 174
STAŇ SE VěDCEM 
všem zvídavým dětem, které si budou 
moci vyzkoušet zábavné experimenty 
z přírodních věd pod vedením studentů 
z Univerzity Tomáše Bati 
9.00 – 13.00, atrium Univerzitního 
centra, nám. T. G. Masaryka
21.00, GENTLE IRONY  
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka

21.30, Projekce letního kina: 
Padesátka (Česko, 2015, 97 min., 
režie: Vojtěch Kotek)

STŘEDA 1/6  
Speciální prolínání  
doprovodná prezentační akce 56. ZFF, 
kterou pořádá ZFF společně s Českým 
hnutím Speciálních olympiád
10.00 – 17.00, Zlínský zámek, informační 
stánek před vchodem do bývalé 
Zámecké restaurace

20.30, MediCimbal  
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka
21.30, Projekce letního kina: 
Orel Eddie (Velká Británie/USA/
Německo, 2016, 106 min., režie: Dexter 
Fletcher) 
ČTVRTEK 2/6 
NA KOLE DěTEM – charitativní 
cyklotour 
příjezd pelotonu v čele se slavným 
velocipedistou Josefem Zimovčákem 
za doprovodu známých osobností 
v rámci projektu, který pomáhá 
získávat prostředky na léčbu 
onkologicky nemocných dětí 
13.30, nám. Míru
17.00 KONCERT FILMOVÝCH MELODIÍ 
VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU 
MěSTA ZLÍNA, nám. Míru
20.30, MYDY RABYCAD  
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka

21.30, Projekce letního kina: 
Batman v. Superman: Úsvit 
spravedlnosti (USA, 2016, 151 min., 
režie: Zack Snyder)

PáTEK 3/6 
VIVA DEN 
interaktivní program generálního 
partnera ZFF, součástí programu je 
charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej 
pohybem – Oranžová kola 
13.00 – 20.00, nám. Míru
20.00, RICHARD MÜLLER 
Open Air Place, nám. T. G. Masaryka

21.30, Projekce letního kina: Dánská 
dívka (Velká Británie/Belgie/USA/
Dánsko/Německo, 2015, 119 min., režie: 
Tom Hooper)

SOBOTA 4/6 
LEGOMáNIE 
stavění z LEGO® kostek pro děti  
9.00, OZC Zlaté jablko
VÝSTAVY: 
ORBIS PICTUS PLAY ZLÍN 
unikátní výstava více než 60 inter-
aktivních objektů, rozvíjející imaginaci 
a fantazii se zaměřením na kreativní 
poznávání světa i sebe sama skrze 
vlastní smysly 
27/5 – 3/6, 10.00 – 18.00 
ZLÍNSKÝ ZÁMEK, 14|15 BAŤŮV INSTITUT 
Vernisáž: 19/5 v 17.00

Výstava SALON FILMOVÝCH KLAPEK 
2016 
19. ročník autorské výstavy výtvarně 
ztvárněných filmových klapek 
26/5 (otevřeno od 14.00) 
27/5 – 28/5, 8.00 – 22.00 
Kongresové centrum Zlín – foyer

Výstava Radost tvořit 
výstava výtvarných prací zrakově 
postižených dětí 
26/5 (otevřeno od 14.00) 
27/5 – 2/6, 10.00 – 18.00  
3/6 (v pátek pouze do 14.00) 
Univerzita Tomáše Bati, nám. T. G. M. – 
budova U13 
Vernisáž: 30/5 v 13.00

Velké kino Zlín  
fotografická výstava zachycující 
klíčové momenty této významné 
stavby zlínské architektury  
od 26/5 (otevřeno od 14.00), 
Kongresové centrum Zlín

Adriena Šimotová  
autorka patří k nejvýznamnějším 
českým výtvarníkům druhé poloviny 
20. století a její dílo je zastoupeno 
v několika zahraničních veřejných 
sbírkách 
od 27/5, Zlínský zámek, Galerie 
Václava Chada 
Vernisáž: 26/5 v 17.00

Zdeněk Seydl  
výstava tvorby jedinečných 
ilustrovaných obálek knih u příležitosti 
100. výročí narození Zdeňka Seydla 
od 27/5, Zlínský zámek, Galerie 
Václava Chada

Adolf Born – litografie  
prodejní výstava, tvorba významného 
výtvarníka a kreslíře 
od 27/5, Zlínský zámek, Galerie 
Václava Chada

Alexander Hackenschmied 
– Amerika 1936  
výstava k poctě předního světově 
uznávaného fotografa a filmaře 
pořádaná v rámci 80. výročí filmového 
studia ve Zlíně 
od 27/5, Alternativa – kulturní 
institut Zlín 
Vernisáž: 27/5 v 16.00

Pocta velikánům 
fotografická výstava zachycující tvorbu 
zakladatelů filmového studia 
od 26/5 (otevřeno od 14.00), 
Kongresové centrum Zlín

Josef a Olga Vyleťalovi  
filmové plakáty a obrazy významných 
českých tvůrců  
od 31/5, Galerie pod Radnicí 
Vernisáž: 31/5 v 17.00

Pavel Dias – Pařížské reminiscence 
výstava předního českého fotografa 
a pedagoga u příležitosti prezentace 
francouzské kinematografie  
od 1/6, Městské divadlo Zlín 
Vernisáž: 1/6 v 17.00

Petr Sirotek – Paříž a její kavárny 
soubor autorských fotografií Petra 
Sirotka z let 1976 – 2006, výstava 
pořádaná k významnému životnímu 
jubileu autora  
od 23/5, Kavárna Továrna 
Vernisáž: 2/6 v 17.00

80 let filmových ateliérů ve Zlíně  
výstava fotografií z historie zlínského 
studia 
od 26/5 (otevřeno od 14.00) 
Univerzita Tomáše Bati, nám. T. G. M. – 
budova U13

Informace o jednotlivých akcích 
najdete na webu www.zlinfest.cz 
v sekci Doprovodný program.  
Není-li uvedeno jinak, koná se 
doprovodný program ve Zlíně. 
Změna programu vyhrazena.



Jsme Zlínský kraj

„U nás je hezky, i když je škaredě.“

Odpočinek Kultura Památky

www.kr-zlinsky.cz

Atraktivní krajina Zlínského kraje, v níž se 
vinice střídají s malebnými horami, je rájem pro 
všechny, kdo se chtějí věnovat aktivnímu od-
počinku. Královna mezi českými cyklostezkami 
– Cyklostezka Bečva – nabízí nenáročné výlety 
prakticky od horských pramenů na Valašsku až 
do úrodné hanácké nížiny. Další cyklostezka 
podél řeky Moravy a Baťova kanálu spojuje 
město Kroměříž s Hodonínem. Zde lze projížďku 
na kole zpestřit plavbou po Baťově kanálu, jenž 
rok od roku láká stále více návštěvníků. Příjem-
né chvíle zajisté přinese pobyt ve vyhlášených 
luhačovických lázních nebo v některém z řady 
osvědčených wellness center či akvaparků, 
kterých je v kraji několik. Zapomenout nelze ani 
na vyhlášenou gastronomii. Zkusili jste někdy 
ochutnat místní víno, slivovici nebo typické 
koláče označované jako „frgály“?

Kromě dětského filmového festivalu se ve 
Zlínském kraji pravidelně konají i další kulturní 
akce nadregionálního významu. Za všechny 
lze jmenovat například Letní filmovou školu 
Uherské Hradiště nebo přehlídku českých a slo-
venských divadelních souborů, která je ve Zlíně 
každoročně pořádána pod názvem Setkání/
Stretnutie. O uchovávání kulturního dědictví 
regionu se stará osm příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Jsou jimi 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum 
Kroměřížska, Muzeum regionu Valašsko, Slo-
vácké muzeum v Uherském Hradišti, Hvězdárna 
Valašské Meziříčí a 14|15 Baťův institut. Kraj 
je společně se statutárním městem Zlínem také 
zakladatelem Filharmonie Bohuslava Martinů.

Zlínský kraj nabízí nepřeberné množství pamá-
tek. Skutečnou perlou je Arcibiskupský zámek 
v Kroměříži, zapsaný společně s Květnou a 
Podzámeckou zahradou na seznam UNESCO. Za 
zhlédnutí stojí také hrad Buchlov a blízký zámek 
Buchlovice, Šachova synagoga a židovský hřbi-
tov v Holešově nebo největší moravské lázně 
Luhačovice, kde svou originální stopu zanechal 
architekt Dušan Jurkovič. V kraji najdete rovněž 
několik významných poutních míst, jako je 
Velehrad, spjatý s působením svatých Cyrila a 
Metoděje, nebo Svatý Hostýn, který je vůbec 
nejnavštěvovanějším poutním místem v České 
republice. Pro kraj je typická také řada památek 
lidové architektury, z nichž nejznámější je skan-
zen v Rožnově pod Radhoštěm. K zajímavostem 
kraje patří také mechanický betlém vybudovaný 
na ploše 150 m2 v Horní Lidči.

Vážení hosté,

vítejte u nás ve 
Zlínském kraji, který 
je v mnoha ohledech 
jedinečný. Nikde jinde 
v České republice 
totiž nenajdete oblast, 
která nabízí současně 
hory, zahradní archi-

tekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky 
Velkomoravské říše, řadu církevních památek 
a historicky cenných staveb, ale i ojedinělý 
příklad moderní baťovské funkcionalistické 
architektury. K originalitě kraje přispívá také 
skutečnost, že se zde setkávají tři národopis-
né oblasti – Haná, Valašsko a Slovácko. Ha-
nácká rozvážnost se tu tedy mísí s valašskou 
pracovitostí a slováckým temperamentem. 
I proto je Zlínský kraj známý svojí stále živou 
lidovou kulturou a udržováním tradic. Věřím, 
že se o tom všem sami přesvědčíte a budete 
se k nám rádi vracet.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

vkladka.indd   1 12.5.2016   11:44:31
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Kateřina Valachová zavítala do centra odborného výcviku | 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová 
v květnu navštívila v doprovodu radního Zlínského kraje Petra Navrá-
tila tři školská zařízení. Absolvovala i ukázku odborného vyučování 
ve Střední průmyslové škole polytechnické - COP Zlín.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil Zlínský kraj | Oficiální návštěvu Zlínského kraje absolvoval v úterý 26. dubna předseda 
vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Při návštěvě Kroměřížské nemocnice premiéra doprovázel také ministr zdravotnictví Svatopluk 
Němeček, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas, radní Petr Navrátil zastupující hejtmana Stanislava Mišáka (který musel 
být účasten jiným, již dříve domluveným pracovním povinnostem), dále představitelé vedení všech čtyř nemocnic založených Zlínským 
krajem, tedy Kroměřížské nemocnice, Uherskohradišťské nemocnice, Vsetínské nemocnice a Krajské nemocnice T. Bati. Tématem spo-
lečného jednání bylo financování nemocnic a personální situace v nich.

Ministryně se ve Zlínském kraji setkala se seniory | Během ná-
vštěvy Zlínského kraje informovala ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová, že stát uvolní 350 milionů korun ze svého 
rozpočtu na navýšení mezd a platů pracovníků v sociálních službách. 
„To je velmi potěšující zpráva, neboť platy v sociálních službách 

OBRAZeM

Jaké byly 
uplynulé 
týdny 
pohledem 
objektivu

Setkání se studenty i zemědělci | Ve Zlíně se premiér Bohuslav So-
botka za přítomnosti hejtmana Stanislava Mišáka vypravil na Univerzitu 
Tomáše Bati, kde se setkal se studenty, se kterými debatoval nad aktu-
álními otázkami. Součástí programu Bohuslava Sobotky ve Zlínském 
kraji byla také večerní účast na slavnostním vyhlášení ankety Osobnost 
Zlínského kraje za rok 2015.

nejsou dlouhodobě na takové úrovni, na jaké by si zasloužily být," 
uvedla radní Zlínského kraje Taťána Valentová Nersesjan, která 
ministryni při návštěvě regionu doprovázela. V Luhačovicích se 
ministryně setkala s poskytovateli sociálních služeb pro seniory 
a na UTB besedovala se studenty i posluchači univerzity třetího věku. 
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Film Děda ukazuje malebnost kraje 
a náturu lidí z valašska

Natáčení pod odborným dohledem

v hlavní roli František Segrado

Text písně k novému filmu napsal 
Michal Horáček

Chalupa Na Sihle přilákala už vláčila 

víte, že...

Zlínský kraj | valašská muzikantka Marta Santovjáková Gerlíková je autorkou 
námětu k filmu Děda, který bude mít premiéru 28. května v rámci Mezinárodního 
festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. 

Etnografka, památkářka a choreografka Věra 
Kovářů, která v roce 2015 převzala ocenění 
Zlínského kraje PRO AMICIS MUSAE za vý-
znamný a podstatný přínos kulturnímu roz-
voji regionu, se ujala odborného dohledu při 
natáčení valašského filmu DĚDA. „Měla jsem 
na starosti oděv. Byl to těžký oříšek, protože 
šlo o oblečení ze začátku 20. století, kdy už se 
kroje nosily méně. Nevynechala jsem jediné 
natáčení. Začali jsme na podzim roku 2014, 
natáčeli jsme na Vánoce a pak až do srpna 
2015,“ shrnula Věra Kovářů.
Známá etnografka byla na filmový štáb přísná: 
„Brzy ale pochopili, že nestačí mít dva cůpky 
a myslet si, že jsou v kroji. Že ženy musí mít 
šátek na hlavě a správné obutí. Stará paní ne-
může mít holé nohy, ale nějaké tlusté punčo-
chy. Děvčata nemůžou chodit s nabarveným 
obočím a nakroucenými řasami.“ Výsledek 
mohou diváci zhodnotit letos v létě. 

Velké prázdninové dobrodružství sourozen-
ců Frantíka a Aničky z Prahy, kteří přijíždějí 
za dědečkem na Valašsko. Devadesátiminuto-
vý příběh provede diváky historií, zvyklostmi, 
řemesly, nářečím, přírodou a událostmi sou-
časného i dobového Valašska. 
Hrají František Segrado, David Suchařípa, Petra 
Hřebíčková, Petr Čtvrtníček, Anna Čtvrtníčková 
a další. Významnou roli má ve filmu několik 
valašských folklorních souborů.
Autorkou námětu je valašská muzikantka 
Marta Santovjáková Gerlíková. Režie se ujal 
Milan Basel.

Textař, básník a spisovatel Michal Horáček na-
psal text k titulní písni filmu Děda. Tu nazpívá 
herec, jenž ztvárnil titulní roli dědy, František 
Segrado a s ním také spoluatorka scénáře Mar-
ta Santovjáková Gerlíková. „Slíbil jsem to, ale to 
jsem si naběhl... Ve finále to byl stejný oříšek, 
jaký jsem louskal před sedmadvaceti lety, kdy 
jsem slova ke Kocábově hudbě v projektu Ody-
sseus psal starořecky. Tentokrát jsem musel 
zvládnout valašsko-český slovník,“ popisuje 
Michal Horáček.
 Horáčkův text zhudebnil autor filmové muziky 
Petr Kubelík a píseň Optaj sa dědy zazní v rá-
diích i ve filmu Děda. "Vážím si toho, že taková 
osobnost, jakou je Michal Horáček, přijala naši 
nabídku na spolupráci. A vítáme do našeho 
týmu dalšího Valacha, jímž se, věřím, Michal 
Horáček stane minimálně srdcem," okomen-
tovala Marta Santovjáková Gerlíková.

Ve filmu Marty Santovjákové Gerlíkové hrají jed-
nu z hlavních úloh také staré valašské chalupy. 
Ať už je to Pivečkova dřevěnice ve Valašských 
Kloboukách nebo usedlost Na Sihle ve Velkých 
Karlovicích. 
Právě kulturní památka usedlost Na Sihle přiláka-
la filmaře už v minulosti. V interiéru této valašské 
chalupy natáčel známý režisér František Vláčil 

Proč jste se rozhodla natočit film Děda? Bylo 
vaším záměrem propagovat Valašsko? 
Se svým kolegou Milanem Baslem jsme chtěli 
lidem udělat radost. Vyvolat v nich vzpomín-
ky, úsměv na tváři a věnovat jim film, který si 
zaslouží, a to nejen lidé na Valašsku. Inspirovat 
je v tom, jak by mohli po vzoru našich předků 
trávit svátky a volné dny jinak, než jsou v dnešní 
hektické době zvyklí. 
Film ukazuje náš malebný kraj, jeho tradice a ná-
turu lidí z Valašska, tedy ano, i o tom měl být film 
Děda při jeho první myšlence. Snažili jsme se, 
abychom vše uvedené divákům předali.

Byl pro natáčení filmu důležitý výběr kon-
krétních lokalit? Kde všude se natáčelo?
Pro natáčení jsme si vybrali místa ne až tak zná-
má, a to záměrně. Lidé znají skanzen v Rožno-
vě a další krásná místa, která nabízejí celoroční 
programy, ale neznají spoustu míst, která by 
mohli běžně navštívit také. A věřte, že je jich 
na Valašsku hodně. Díkybohu za to, že jsou lidé, 
kteří si svých obydlí váží a starají se o ně se vší 
úctou a pokorou. Ústřední chalupou historické 
části filmu byla usedlost Na Sihle manželů Ševčí-
kových, dále jsme natáčeli v Lešné u Valašského 
Meziříčí, v Jasenné, Prlově, ve Valašské Polance, 
v Podhájí u Valašského Meziříčí, ve Valašských 
Kloboukách, v Jezerném, ve Valašské Bystřici, 

v Lužné, v Jarcové, Zašové, na Soláni, ve Vsetíně 
a také v Praze. 

Zahráli si ve filmu o Valašsku lidé z Valašska? 
Ano. Valachy ve filmu hrají Valaši a Pražáky hrají 
Pražáci. Oslovili jsme folklorní soubory a spolky 
napříč Valašskem. Diváci proto uvidí přehlíd-
ku oděvů z různých koutů. Podotýkám, že se 
ve většině případů nejednalo o „uniformní“ kroje, 
ale vybírali jsme za dozoru odborných poradců 
oděvy co nejblíže připomínající danou dobu. 
Ve většině okolo roku 1920. Současná část fil-
mu je zasazená do fiktivní valašské vesnice.  Se 
soubory a spolky jsme natáčeli jak dochované 
tradice, tak tradice dané doby. Do filmu Děda 
jsme dali opravdu jen ty historické, s ostatními 
budeme pracovat v připravovaném instruktáž-
ním filmu.

Bude se film promítat i za hranicemi České 
republiky?
Film bude mít předpremiéru v Evropském parla-
mentu v Bruselu, dále jednáme o uvedení v Pol-
sku, Rusku a na Slovensku.

Jakým způsobem přispěly regionální insti-
tuce k natáčení filmu? 
Financování filmu bylo vícezdrojové. Podílel 
se na něm Zlínský kraj, města, obce, firmy, 
i  fyzické osoby. Nejen o nich, ale také vše 
o filmu Děda si můžete přečíst na stránkách 
www.filmdeda.cz.  Světlana Divilková

film Stíny horkého léta, ve kterém hráli napří-
klad Jiří Bartoška nebo Juraj Kukura. 
Chalupa s číslem popisným 117 Na Sihle se 
nachází u rozcestí Podťaté – Leskové za ře-
kou Bečvou. Sihla znamená bažinu, mokřisko 
a na tomto "mokřisku" si už před rokem 1782 
postavil chalupu Jan Vičan (Wiczan). V roce 
1841 byla kousek vedle postavena chalupa 
nová. Vznikla zde pozoruhodná stavba se 
třemi štíty. Roubená chalupa má dochovaný 
původní interiér se starou pecí, ve dvoře sto-
jí několik roubených hospodářských budov 
a stará lípa.
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Na Soláni vystavují obrazy vladimíra Hrocha

lidové obrazy na skle. Zachráněné křehké poklady

Fenomén Merkur aneb Merkur forever

Čtvero ročních období

Zlín | Mimořádně velkou návštěvnost všech svých 
koncertů zaznamenala v jubilejní 70. sezoně Filharmonie 
Bohuslava Martinů ve Zlíně. Ze šestnácti večerních kon-
certů bylo dvanáct vyprodáno. Průměrná návštěvnost je 
760 posluchačů na koncert. 

KUlTURA

Zlínský kraj | Sdružení pro rozvoj 
Soláně pořádá autorskou výstavu 
Vladimíra Hrocha. Výstava potrvá 
do 21. června 2016. Vladimír Hroch 
byl malířem a profesorem umění 
ve Zlíně. Kromě figurálních a por-
trétních prací se zaměřil i na kraji-
ny. Hojné byly pražské motivy či 
zátiší. Zásadním zlomem v jeho 
tvorbě byl rok 1938, kdy se autor 
rozloučil trvale s Prahou a usadil se 

ve Zlíně. Zaujalo ho zprvu městské 
prostředí Zlína. Po r. 1939 se Hroch 
dostává do volné přírody, v jeho 
díle se objevují venkovské chalu-
py. Byl výrazným impresionistou, 
často se smyslem pro sytou barvu. 
Sdružení pro rozvoj Soláně připra-
vilo výstavu ve spolupráci s Kraj-
skou galerií výtvarného umění 
ve  Zlíně a  Slováckým muzeem 
v Uherském Hradišti.  /sd/

Zlín | Muzeum jihovýchodní Mora-
vy ve Zlíně nabízí jedinečný pohled 
na lidové umění regionu Zlínska 
prostřednictvím obrazů na  skle 
prezentovaných na výstavě Na skle 
malované.
Návštěvníci mají až do  30. října 
2016 možnost prohlédnout si to 
nejhodnotnější z lidového umění, 
co se podařilo generacím muzejní-
ků v regionu zachránit. Podmalby 
na skle představují jednu z nejsvé-
bytnějších forem lidové kultury 
a svou bezprostředností, výraznou 
barevností, silou exprese, stejně 
jako naivitou výtvarného projevu 
dokážou oslovit i dnešního návštěv-
níka. Výstava ukazuje reprezentativ-
ní výběr obrazů na skle z produkce 
malířských dílen lokalizovaných 
především na území Moravy a do-
plněný vybranými díly české a slo-
venské provenience. 

K výstavě jsou připraveny edu-
kační programy pro školy a ve-
řejnost. Výstava je ke zhlédnutí 
ve výstavních prostorách hájenky 
před hradem Malenovice. Více 
na www.muzeum-zlin.cz.  /mjvm/

Kroměříž | Jistě se najde řada pa-
mětníků, kteří s nostalgií vzpomí-
nají na stavebnici MERKUR, která 
v minulém století ovládala české 
domácnosti. Nyní mohou se svý-
mi dětmi znovuobjevit přitažli-
vost a důmyslnost této originální 
české stavebnice, jež se vyrábí už 
více než sto let. Od června mohou 
zájemci navštívit rozlehlé prosto-
ry Galerie v podloubí v Muzeu 
Kroměřížska, kde bude umístěna 
expozice čítající přes 520 modelů, 
od funkčních kolotočů přes elek-
trické vláčky, včetně historických 
kousků z 20. let 20. století, a to vše 
z unikátní soukromé sbírky Jiřího 
Mládka, která patří k největším 
na světě.

Návštěvníci spatří také celou řadu 
železničních jeřábů, obřích vlaků 
i repliku čočkostroje vynálezce 
Otty Wichterleho, funkční model 
slunečních hodin, ježka v kleci 
zapsaného v České knize rekordů 
nebo šestimetrový model ivan-
čického viaduktu s pendlujícím 
vláčkem. Mohou si tak znovu vy-
chutnat kouzlo a genialitu české 
stavebnice Merkur, která rozsvě-
cuje dětské tváře od roku 1925 
až dodnes.
Na výstavě se nebude ochutná-
vat jen očima, ale každý příchozí 
si může sám něco ze stavebnice 
postavit. Výstava začíná 2. červ-
na a potrvá do 2. října 2016. Více 
na www.muzeum-km.cz.  /tz/

Zlín | V  pořadí druhý koncert 
z cyklu Čtvero ročních období 
se koná v neděli 19. června 2016 
v 18.00 ve Štípě v chrámu Naro-
zení P. Marie. Na koncertu vy-
stoupí sourozenecké duo Alena 
Čechová – housle a Petr Čech 

Prodej předplatného pro novou 
sezonu 2016/2017 zahájila filhar-
monie pro své stávající abonenty 
na začátku května, prodej před-

platného pro případné nové abo-
nenty začíná 30. května. Prodej 
jednotlivých vstupenek na kon-
certy začne 3. srpna. 

v létě začne předprodej vstupenek. | Foto: FBM

Filharmonie zve nové předplatitele

Do své 71. sezony vstupuje Filhar-
monie Bohuslava Martinů festiva-
lem Harmonia Moraviae. Festival 
zahájí operní recitál sopranistky 
Simony Houda Šaturové a bary-
tonisty Pavola Remenára. 
„Během příští sezony poprvé 
uvedeme ve  Zlíně Mahlerovu 
symfonii č. 3 d moll s dirigentem 
Jakubem Hrůšou,“ uvedl ředitel 
filharmonie Josef Němý.
V rámci klavírních koncertů za-
hrají Ivo Kahánek a Jan Simon, 
i vynikající klavírista Igor Ardašev. 
Do Zlína přijede také vynikající 
český violoncellista Petr Nou-
zovský, houslista Václav Hudeček 
a Gabriela Demeterová.
Ve výběru skladeb sáhli filharmo-
nici i mimo Evropu. Koncert pro 
sitár, tabla a bicí nástroje čerpá 
inspiraci v indické hudbě.  S FBM 
budou spolupracovat i další or-
chestry, Orchestre de Picardie 
a Simfonični Orkester RTV Slo-
venia. Populární řada C bude 
uvedena koncertním provede-
ním opery Don Giovanni, zazní 
hudba z filmů Juraje Jakubiska. 
Pro filharmonii je psáno dílo  

Já, Jób!, jehož autory jsou Dodo 
Gombár a David Rotter, v hlav-
ní roli vystoupí Boleslav Polívka 
a Ondřej Ruml. V programu z mu-
zikálových melodií vystoupí tři 
držitelé Ceny Thálie – Hana Fia-
lová, Petr Gazdík a Tomáš Savka.
V nové sezoně filharmonie rozšíři-
la nabídku abonentních řad o ko-
morní koncerty, během kterých se 
představí nejlepší hráči zlínského 
orchestru. Řada F dále nabídne 
Barboru Hrzánovou a její skupi-
nu Condurango, klavírní recitál 
mladého klavíristy Karla Vrtišky, 
cembalový recitál ze skladeb 
rodiny Bachů v podání Vojtěcha 
Spurného. Děti se mohou těšit 
na dva nedělní odpolední kon-
certy (Miloš Machek a Rostislav 
Marek s Aimee Zia Hasan). V listo-
padu se plánuje opět provedení 
osvědčeného koncertu Rocksym-
phony s Martou Jandovou. V led-
nu se uskuteční tradiční ples FBM 
v Kongresovém centru.  /sd/

– varhany, společně se sopranist-
kou Evou Dřízgovou-Jirušovou, 
sólistkou Národního divadla 
moravskoslezského. Zazní díla 
J. Kličky, C. Saint-Saënse, T. Vita-
liho, J. Masseneta, Ch. Gouno-
da, Ch. M. Widora a dalších. Více 
na www.shf.cz/4. Koncertní cyk-
lus je podpořen z Fondu kultury 
Zlínského kraje.  /sd/

Panna Marie Provodovská. Sbírka MJvM
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SPORT, vOlNÝ ČAS

Toto město ležící na březích řeky Moravy je dalším turistickým cílem, který si 
zaslouží vaši pozornost. 

Zlínský kraj | v dnešní uspěchané době plné počítačový her, internetu a televize 
se dá u dětí jen velmi obtížně vybudovat vztah k přírodě a myslivosti. Jsou ale 
obce, kde se to daří. v rámci zlínského Okresního mysliveckého spolku fungují 
tři dětské kroužky.

Myslivost je i pro nejmladší generaci 

Uherský Ostroh. Kouzelný i pod zemí

23. ročník Bikemaratonu Drásal

Myslivecký kroužek Liščata Zádveřice-Raková 
pod vedením manželů Turečkových. Kroužku 
se aktivně účastní třicet dětí ve věku 5 až 15 let. 
V Lutonině vedou Stanislav Migdál a Lucie Čalová 
myslivecký kroužek Sovy, který eviduje šestadva-
cet dětí ve věku 3 až 14 let. Myslivecký kroužek 
Drnovice, který vede Josef Zicha, navštěvuje 
jedenáct dětí ve věku 8 až 15 let.
Děti si osvojují tzv. desatero chování v  lese, 
učí se poznávat zvěř, ptáky a jejich stopy, dále 
stromy, keře, rostliny, učí se myslivecké mluvě, 
mysliveckým zásadám a tradicím, podílejí se 
také na ochraně přírody – zhotovují krmítka 
pro ptáky, hnízdní budky, krmelce, nadstřešují 
studánky, sbírají kaštany, žaludy a pomáhají při 
zimním přikrmování zvěře. „Rádi bychom mo-
tivovali další myslivecké nadšence, kteří váhají 
se založením mysliveckého kroužku pro děti. 
Věřte, že začátky nebyly vůbec jednoduché, ale 
vzájemnou spoluprací jsme vytvořili kroužky, 
které fungují na velmi kvalitní úrovni. Děti se 
nenásilnou formou nejen něco naučí, ale hlavně 
si i postupně vytvoří vztah k přírodě. A to je hlav-
ním smyslem a posláním těchto mysliveckých 
kroužků, kterých opravdu není mnoho. Pevně 
věříme, že alespoň některé děti se nám podaří 

vychovat do role nástupců v našich mysliveckých 
spolcích. Právě to by bylo pro nás vedoucí tou 
největší odměnou za naši snahu,“ uvedli vedoucí 
mysliveckých kroužků.    
Výuka kroužků probíhá každý druhý týden v klu-
bovnách či myslivnách, za dobrého počasí venku. 
Hlavní funkcí kroužků je ukázat dětem, jak se 
chovat k přírodě. Letos kroužky pořádají několik 
společných akcí. V sobotu 4. června – střelecké 
odpoledne v Lutonině, od 3. do 9. července – his-
toricky 1. setkání dětských mysliveckých kroužků. 
Pro děti bude připraven naučný program na my-
sliveckém odpoledni 30. července v Zádveřicích 
a 6. srpna v Lutonině.  /red/

Pokud Uherským Ostrohem jen projíždíte po sil-
nici spojující Uherské Hradiště a Veselí nad Mo-
ravou, představu o zajímavosti tohoto města 
nezískáte. Vše se ale změní, pokud odbočíte 
u židovského hřbitova do městského centra. 
Tady se ocitnete v historickém jádru města, je-
hož význam byl zřejmý již v době českého krá-
le Přemysla Otakara II. V jeho době zde stával 
hrad na ostrově tvořeném rameny řeky Mora-
vy. Původní obranný hrad, resp. vodní tvrz, byl 

přestavěn na renesanční zámek. Dominantou 
středověkého náměstí je pozdně barokní kostel  
Sv. Ondřeje. K zámku přiléhají budovy historic-
kého pivovaru. Pivo se zde prokazatelně vařilo 
od 15. století, svědčí o tom listina císaře Zikmun-
da z 10. srpna 1435. Pivovar svou činnost ukončil 
po 565 letech v roce 2000. 
Uherský Ostroh byl ve své historii, až do II. světo-
vé války, významným sídlem židovské komunity. 
Dnes tuto část dějin města připomíná pouze 

V loňském roce na něm startovalo přes 2 000 
závodníků a tímto počtem aktivních účastníků 
je jednou z největších akcí ve Zlínském kraji. 
Závodu se zúčastní každoročně také přes 500 
mladých závodníků ve věku do 18 let. Tuto akci 
dlouhodobě finančně podporuje Zlínský kraj.
V letošním roce pořadatelé, kterými jsou čle-
nové DRÁSAL TEAM HOLEŠOV, z.s., zařadili 
nově průjezd Bike arénou Semetín a také se 
bude projíždět lokalitou hradu Lukov. „Pořa-
datelé očekávají, že závodu se opět zúčastní 
přes 2 000 aktivních závodníků. Cílem orga-
nizátorů je do  budoucna pořádat největší 
závod horských kol v České republice, kde 
bude startovat přes 3 000 jezdců,“ uvedl Petr 
Navrátil, radní odpovědný za oblast školství, 
mládeže a sportu. V roce 2017 se pořadatelé 
pokusí závod zařadit do kalendáře závodu 
Mezinárodní cyklistické unie UCI, čímž by ještě 
více zatraktivnili prestiž tohoto cyklistického 
podniku. Závod se letos uskuteční 25. června 
a startovat se bude již tradičně na náměstí 
Dr. E. Beneše v Holešově.  /fp/

Zámek vyrostl na místě vodní tvrze. | Foto: ZUR

TIP NA vÝleT

židovský hřbitov se třemi stovkami náhrobních 
kamenů, ty nejstarší jsou z 16. století. 
Na turisty je Uherský Ostroh připraven. Kříží se 
zde cyklotrasy č. 47 (Strážnická), trasa Uhersko-
hradišťská a cyklostezka č. 5048, která směřuje 
do obce Dolní Němčí v podhůří Bílých Karpat. 
Cyklostezka mezi Kunovicemi a Uherským Os-
trohem je vybavena panely Včelařské naučné 
stezky. V blízkosti historického centra je u pla-
vební komory na řece Moravě přístaviště Baťova 
kanálu. 
V části zámku zvané Přízámčí je Turistické in-
formační centrum. V Zámecké galerii pořádají 
zajímavé výstavy. Například letos od 24. června 
do 25. září bude galerie hostit výstavu pohádko-
vých bytostí Vítězslavy Klimtové. Zcela unikátní je 
třetí trasa, která vede do podzemí zámku. Zde je 
instalována ojedinělá expozice, která vám v ně-
kolika místnostech poskytne dokonalý zážitek 
ze hry světla, iluzí a nečekaných vjemů. Již názvy 
Křišťálová jeskyně, Bájná Atlantida či Planeta jed-
norožců Lukama dávají tušit mystiku těchto míst. 

Červnové akce v Uherském Ostrohu
5. 6. – 11. 6. 2016 – Bylinkové dny (festival)
11. 6. 2016 – Indický den s ekojarmarkem (indic-
ká hudba, tanec, kurzy vaření, malování hennou, 
zkoušení sárí), od 10.00 do 16.30
19. 6. 2016 – Galuškovo Slovácko, pořad věno-
vaný Zdeňkovi Galuškovi a ochotníkům
24. 6. 2016 – Pohádková země Vítězslavy Klim-
tové – zahájení výstavy (do 25. září).  /zur/

Holešov | Bikemaraton Drásal je 
nejstarším maratonem horských kol 
v České republice. 
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Kombinovaná spotřeba 5,0–5,8 l/100 km, emise CO2 131–152 g/km. 
Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu.

*Po montáži originálního přislušenství.

SPOTŘEBA OD 5 L/100 KM
Ý Ý

 SLEVA AŽ  

133 000,-

M I T S U B I S H I  A S X  

SPOTŘEBA OD 5 L/100 KM
OHROMNÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 488 L* 

7 AIRBAGŮ A  KLIMATIZACE V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

M I T S U B I S H I  A S X  

cena od
369 000,-



inzerce

A r e á l  l i k é r k y         V i z o v i c e
14. – 17. 7. 2016

Citron+Tanja | Horkýže Slíže | Škwor | Doga | Alkehol | Salamandra | Zakázaný Ovoce | Sebastien 
Forrest Jump | Proximity | Bad Jokers Cream 

Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!

Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!
Po 8 letech zpět na Masters a s novým albem!

Premiéra nového rockového alba!
Speciální akustický set!

Speciální folk show!

Světová premiéra nového alba! 
První den prodeje!

www.mas te r so f r o ck . c z

Na nedostatek praxe ve školách 
se rozhodla reagovat společ-
nost Austin Detonator, která sídlí 
ve Vsetíně a zabývá se výrobou 
iniciátorů pro průmyslové trhací 
práce. „Studenti si často stěžu-
jí na  časově velmi omezenou 
a málo odbornou praxi, kdy se 

Austin Detonator otevírá dveře mladým talentům 

prakticky nedostanou k věcem, 
které se potřebují naučit. Také 
proto jsme se rozhodli realizovat 
program Talenti do Austinu,“ řekl 
personální ředitel firmy Jaroslav 
Koňařík. Program Talenti do Aus-
tinu běží přes půl roku a letos se 
do  něj mohli zapojit studenti 
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SPŠS ve Vsetíně. Cílem programu 
je, aby si studenti nejen vyzkou-
šeli a osvojili potřebné odborné 
dovednosti, ale také tzv. měkké 
dovednosti a pochopili celostní 
fungování firmy. Vybraní studenti 
měli možnost zúčastnit se dvou-
denního kurzu ve  společnosti  
mentorů - zaměstnanců z firmy. 
Pracovali na zadaných projektech, 
které výrazně zvýšily úroveň jejich 

praktických dovedností, a prošli 
celou firmou během dvoutýdenní 
praxe. Otevírá se jim také příleži-
tost získat ve firmě letní brigádu 
a  dlouhodobě spolupracovat. 
„Doposud jsme v  takové míře 
studenty do naší firmy nevpouš-
těli, ale ukázalo se to jako správný 
krok. V programu chceme proto 
pokračovat i  v  příštích letech,“ 
shrnul personální ředitel.  /gp/

inzerce



       UŽ NENÍ DŮVOD 
JEZDIT KONKURENCÍ 

Pořiďte si svou Kreditovou jízdenku
již dnes na www.regiojet.cz/kreditovka

STARÉ MĚSTO U U. H. OTROKOVICE HULÍN
OLOMOUCPŘEROV ZÁBŘEH PRAHAČESKÁ TŘEBOVÁ PARDUBICE

Rezervace přes internet nebo na pobočkách: Zlín ● Uherské Hradiště ● Otrokovice ● Kroměříž ● Hulín ● Bystřice pod Hostýnem 

SVOZ    ZDARMA 
autobusem až k vlaku i zpět domů: 
Zlín ● Vizovice ● Lípa ● Zádveřice ● Želechovice

ZLÍNSKÝ KRAJ

 PRAHA

od 152 Kč

STÁLÁ SLEVA
NA KREDITOVÉ
JÍZDENCE

Pořiďte si Kreditovou jízdenku zdarma a užívejte si
nejlevnější cestování našimi moderními vozy Astra

20%



Unikátní prsteny 
za nejlepší ceny!

Umíš 
programovat?
Pojď pracovat k nám!

Microton
www.microton.cz

Luhačovice  ●  Uherský Brod  ●  Zlín

Vyvíjíme webové 
a mobilní aplikace.


