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Soutěž Stavba roku Zlínského kraje 2015

Orbis Pictus Play je pro děti i dospělé Koryčany – koupání, koně, zříceniny hradů

Na Soláni začalo kosení luk Letní program na Valašsku začíná tradičním setkáním 
v kopcích nad Velkými Karlovicemi

Magazín Zlínského kraje
červenec  2016  |  ročník  XII



řidič svozového vozidla

řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz

manipulační dělník 
      (závozník svozového vozidla)

Nabízíme:
• zajímavé fi nanční ohodnocení
• trvalé zaměstnání ve stabilní fi rmě
• pevná pracovní doba
• pracoviště Zlín

vedoucí střediska nakládání s odpady

•  řízení provozu skládky Suchý důl, kompostárny, fermentační linky 
na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, třídicí linky předtříděných 
odpadů  a sběrných dvorů

Požadavky:
•  minimálně střední vzdělání technického nebo ekologického zaměření 

s maturitní zkouškou
•  znalost právních předpisů v ochraně životního prostředí, zejména zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcích vyhlášek 
k tomuto zákonu (např. 383/2001 Sb., 294/2005 Sb., 341/2008 Sb.), zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

•  orientace v českých technických normách ČSN – Skládkování odpadů 
(ČSN 83 8030 až 83 8039), Průmyslové komposty ČSN 46 5735

•  znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, software pro evidenci odpadů, 
internet

• řidičský průkaz sk. B
• praxe ve vedení kolektivu minimálně 3 roky

více informací na: www.tszlin.cz 
kontakt: tel. 577 111 422, e-mail: jstrapinova@tszlin.cz

Hledají zaměstnance 
na pozice:

• 5 týdnů dovolené, stravenky
•  úhrada nákladů na řidičský 

průkaz sk. C
• příspěvek na důchodové připojištění

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NAŠICH
DĚDŮ, JOSEF NETOPIL A SYNOVÉ

 POŘÁDAJÍ DNE

Program
10:00  zahájení žňového dne
10:30  žně - žnutí obilí srpem, sečení kosou, sečení koňskou žačkou,
 vázání obilí do snopů a mandelů, hry dětí
12:00  průvod z pole a poděkování za úrodu
13:30  výmlat obilí cepy, výmlat stacionární mlátičkou,
 fukarování obilí

Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení

pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
pana MVDr. Stanislava Mišáka

V případě nepřízně počasí
se některé části programu

nebudou konat.

Akce se koná
v Pravčicích v areálu

zemědělského podniku

Pořadatelé: Pravčická, a.s., JPJ NETOPIL, a.s.,
Základní a mateřská škola Pravčice

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

Centrum prenatální diagnostiky
a genetického poradenství

Dopřejte svému miminku  
balíček výhod při absolvování  
kombinovaného testu  
v našem centru

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

•  Těhotenský screening vrozených vad
•  2D a 3D ultrazvuková diagnostika
•  Včasná detekce možných vrozených vad
•  Genetické poradenství

• Prenatální kardiologie 
•  Neinvazivní prenatální testování  
  chromozomálních aberací



Mám radost, že lidem ve Zlínském 
kraji slouží celá řada nových domo-
vů a chráněných bydlení.  Díky nim 
se zdravotně postiženým otevřela 
cesta k samostatnějšímu životu, se-
niorům zase k lepším podmínkám 
a tím i péči. Velmi mě těší, že méně 
dětí končí v ústavech, protože je-

jich situaci se daří řešit v původní 
nebo náhradní rodině. Cením si, 
že poskytovatelé sociálních slu-
žeb na území kraje mají dnes díky 
mnohaleté usilovné práci spraved-
livý a přehledný systém finanční 
podpory i rozvoje nových služeb. 
Fandím všem aktivním spolkům 

a jsem ráda, že je Zlínský kraj mohl 
v řadě aktivit podpořit. Vždyť díky 
nim je život seniorů, zdravotně po-
stižených i rodin s dětmi pestřejší 
a veselejší. A na závěr to nejdůleži-
tější: děkuji vám všem, kdo jste se 
o to zasloužili! I vám, kdo se skvě-
le a s lidským přístupem staráte 

o klienty v pobytových zařízeních, 
různých centrech, v terénu či pří-
mo u nich doma! Vaše práce není 
lehká, není dobře zaplacená, není 
společností doceněná, a vy přes-
to máte tu sílu dát svým klientům 
nejen svou práci, ale i kus sebe.
 Taťána Valentová Nersesjan

snaží věci posouvat, zlepšovat 
i skvěle pečovat o své klienty. 
Úspěchy nikdy nejsou zásluhou 
samotného politika, ale celých 
týmů nadšenců a „srdcařů“, kteří 
jdou za správnou věcí. Jsou to 
pracovnice a pracovníci sociál-
ních služeb, úřednice a úředníci, 
akční členky a členové spolků, 
dobrovolníci… A jim všem patří 
můj velký dík!

října svými hlasy rozhodnete, 
kdo dál povede Zlínský kraj. A tak 
mi dovolte se s vámi hned pod 

těmito mými řádky podělit o vý-
sledky práce tisíců lidí v sociální 
oblasti. Nikdo jiný to neudělá, 
protože předvolební kampa-
ně jsou bohužel založeny spíš 
na kritice. A přitom je celá řada 
důvodů k ocenění všech těch, 
kdo se léta s velkým nasazením 

Milé čtenářky a čtenáři,
s radostí se s vámi znovu potká-
vám na této stránce Okna do kra-
je. Léto a období dovolených je 
asi to nejkrásnější, co nám kolo-
běh času nabízí. Sluníčko dodá 
energii a dobrou náladu, volné 
dny zase dopřejí svobodu se 
rozhodnout, čím je vyplnit. Ať už 
to bude lenošení u vody, adre-
nalinové sporty, čas s  rodinou 
a přáteli či cestování, hlavně si 
to užijte v pohodě, dobré náladě 
a ve zdraví! S koncem léta skončí 
i toto volební období. Začátkem 
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Za úspěchy stojí týmy nadšenců a "srdcařů"
V příštích letech nás podle mého 
názoru čekají dvě velké výzvy. 
Najít klíč k vyšší porodnosti a za-
jistit klidný a spokojený život se-
niorům. Samozřejmě jedno sou-
visí s druhým! Tam, kde se rodí 
čím dál míň dětí, stárne a vymírá 
celý národ. Troufám si tvrdit, že 

je záslužnější mít dítě a dobře ho 
vychovat, než jakákoli jiná práce. 
Proto je třeba všem rodičům ušít 
na míru takové podmínky, aby se 
rodilo co nejvíce miminek.
S různě složitými výzvami se v ži-
votě potkáváme všichni. Můžeme 
se pod jejich tíhou hroutit nebo 
nás naopak posunou a posílí. Je 
na nás a naší vůli, jak se k nim po-
stavíme. Pro inspiraci se s vámi 
chci podělit o návod na štěstí, kte-
rý znal už Voltaire i Lev Tolstoj. Ten 
první si prostě říkal, že: „Ráj je tam, 
kde jsem já.“ A druhý radil: „Když 
chcete být šťastní, tak buďte!“ 

Přeji vám šťastné, láskyplné 
a plodné léto.

 Mgr. Taťána Valentová  
 Nersesjan,
 radní Zlínského kraje 
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Občané se ve svém městě  
musí cítit bezpečně 

Hejtmanství oceňuje nejlépe inovující firmy

Zlatá stuha do Kašavy

Zlínský kraj chce kvůli událostem 
ve Vrběticích dosáhnout změny v zákoně

Zlínský kraj | Krajští radní se zabývali řešením mimořádné události v areálu 
muničního skladu ve Vlachovicích a doporučili zastupitelstvu schválit zákono-
dárnou iniciativu, která upraví mezeru v zákonech.

Starosta Uh. Hradiště a krajský zastupi-
tel Stanislav Blaha považuje bezpečnost 
za jedno ze základních témat k řešení. 

Z regIONU

„Bezpečnost mě osobně velmi zajímá, stejně 
jako zajímá všechny obyvatele, kteří mají rodiny 
a další blízké lidi, a proto práci vedení města 
v této oblasti sledují. Vloni jsme uvedli do funk-
ce 4 asistenty prevence kriminality. Vedla nás 
k tomu snaha pomoci strážníkům, kterým se tím 
uvolní čas na řešení jiných úkolů, ale také záměr 
dát šanci lidem z nejohroženější skupiny na trhu 
práce (nad 50 let věku). Tvrdím, že asistenti pre-
vence kriminality, i za cenu menších pravomocí, 
mají ve městě své místo a jsou účinnou pomoc-
nou rukou k zajišťování bezpečnosti a prevence. 
Působí na přechodech, zejména u škol, kde 
nahradili strážníky, kteří se mohou mezi tím 
věnovat jiné činnosti, vykonávají pochůzkovou 
činnost s cílem lidem poradit, pomoct, upozor-

Otrokovice | Avex Steel Products. Tak zní jméno 
vítěze pátého ročníku soutěže Inovační firma 
Zlínského kraje. Otrokovický výrobce speciál-
ních skladovacích palet a systémů, který prak-
ticky veškerou svou produkci exportuje, obhájil 
svůj minulý triumf. „Letošní ročník soutěže opět 
ukázal, že máme v kraji špičkové firmy, které se 
díky své kreativitě, znalostem a technickým do-
vednostem dokáží prosadit nejen na domácím, 
ale i zahraničním trhu," řekl hejtman Zlínského 

Zlínský kraj | Do letošního 22. ročníku soutěže 
Vesnice roku se ve Zlínském kraji zapojilo se-
dmnáct obcí. Na prvním místě krajského kola 
Vesnice roku 2016 ve Zlínském kraji se umístila 
obec Kašava, která získala zlatou stuhu.
Hodnotitelskou komisi zaujalo harmonické 
snoubení krajinného rámce s kvalitními ar-
chitektonicko-urbanistickými realizacemi 
v posledních letech, které navazují na tradiční 
hodnoty této valašské obce. Kromě jednoho 
milionu korun ze státního rozpočtu získá Ka-
šava odměnu 500 000 korun od Zlínského 
kraje. Druhou příčku obsadila obec Hošťál-
ková s modrou stuhou za společenský život, 
která kromě 600 000 korun od státu získá 
od Zlínského kraje odměnu 300 000 korun. 
Třetí místo si vydobylo Jalubí s bílou stuhou 
za práci s mládeží, kterému náleží finanční 
odměna 600 000 korun od státu a 200 000 
korun z rozpočtu Zlínského kraje. „Nezávidím 
komisi, která má rok od roku náročnější úkol 
hodnotit jednotlivé vesnice, protože jsou stále 
krásnější a je vidět, kolik práce se opět v ob-
cích Zlínského kraje udělalo,“ řekl hejtman 
Stanislav Mišák. Hodnotící komise udělila také 
oranžovou stuhu Rudimovu (za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu) a zelenou 
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí pro 
obec Osíčko. Obě vesnice získají 72 500 korun. 
Speciální ocenění spojené s částkou 20 000 ko-
run obdržely Rajnochovice (moderní knihov-
na), Jalubí (vzorné vedení kroniky) a Žlutava 
(udržování lidových tradic).  /hm/

nit na vyhlášku či předpis, nebo poslat hlídku 
strážníků tam, kde je to aktuálně potřeba. Daří 
se, alespoň zatím.  
Letos také digitalizujeme náš původně ana-
logový kamerový systém. Zvýší se tím kvalita 
přenosu, flexibilita ovládání kamer, pořízený 
záznam i jeho archivace. Náklady na přestavbu 
dosáhnou zhruba 3,3 milionů korun. Vím, že 
někteří lidé se s přítomností kamer ve městě 
nesrovnávají úplně lehce, ale přesto si mys-
lím, že kamerový systém je velkým přínosem, 
hlavně v prevenci. Pomocí kamer jsme už za-

„V souvislostech s řešením problematiky od-
škodňování fyzických a právnických osob, které 
se prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského 
kraje domáhaly náhrad za újmy v souvislosti se 
záchrannými a likvidačními pracemi vyvolaný-
mi mimořádnou událostí v areálu muničního 
skladu ve Vlachovicích, vyšlo najevo, že zákon  
č. 239/2000 Sbírky, o integrovaném záchran-
ném systému, neobsahuje dostatečně jasnou 
a úplnou úpravu problematiky náhrad za ome-
zení vlastnického nebo užívacího práva, poskyt-
nutí věcné nebo osobní pomoci a náhrad škod 
způsobených právnickým a fyzickým osobám 
vzniklých v příčinné souvislosti se záchrannými 
a likvidačními pracemi a cvičeními," řekl hejt-
man Zlínského kraje Stanislav Mišák. Základní 

odlišností je, že za způsobenou škodu v sou-
vislosti se záchrannými a likvidačními pracemi 
a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona 
odpovídá stát, avšak peněžní náhradu poskytne 
stát prostřednictvím krajského úřadu. Právě 
toto ustanovení pak vedlo ústřední orgány stát-
ní správy k rozdílným výkladům.
Zákonodárná iniciativa řeší rozdělení odpo-
vědností mezi krajské úřady a stát. Krajské úřa-
dy přijímají žádosti, stát rozhoduje o přiznání 
náhrad, stát platí, stanoví náležitosti žádosti 
o náhradu a procesní postup při administraci 
žádostí a zpřesňuje, co se rozumí škodou způ-
sobenou složkami IZS při záchranných a likvi-
dačních pracích. Návrh zákonodárné iniciativy 
byl konzultován se všemi kraji ČR.  /rj/

mezili jednání nebo dokonce přímo dopadli 
řadu osob překračujících zákon nebo obecně 
závazné vyhlášky.  Navíc náš systém je využíván 
i státní policií, se kterou spolupracujeme na vel-
mi dobré úrovni. Samozřejmě mě zajímá také 
bezpečnost obyvatel, kterou policie ani žádný 
jiný orgán nikdy plně zajistit nemůže, a to je 
bezpečnost osobní. Zákony naší země umožňují 
bezúhonným a způsobilým občanům nabývat, 
držet, případně i nosit zbraň. A nyní reálně hrozí, 
že Evropská komise prosadí směrnici, která tato 
práva občanů omezí. V nejostřejší verzi by do-
konce občané (i sportovci, myslivci, sběratelé) 
o některé druhy zbraní mohli přijít. To není nic 
než diktatura. Naše země se může pyšnit spo-
lehlivým systémem evidence zbraní.  Opíráme 
se o dobře fungující zbraňový zákon, jaký by 
nám naprostá většina zemí mohla jen závidět. 
Nevěřím, že restrikce, které Brusel chystá, jsou 
odpovědí na terorismus. S tím, aby bruselští 
byrokraté rozhodovali o tom, zda občané smí 
nebo nesmí něco konat či vlastnit, když to ne-
odporuje zákonům České republiky, se nemohu 
smířit. A proto budu doufat ve zdravý rozum 
našich europoslanců a následně i české vlády,“ 
uvedl Stanislav Blaha.  /jp/

Zprava starosta Stanislav Blaha, velitel MP Uher-
ské Hradiště  Vlastimil Pauřík, vedoucí územního 
odboru PČr david Basovník. | Foto: Jan Pášma

kraje Stanislav Mišák. Organizací soutěže je po-
věřeno Technologické inovační centrum, jehož 
zřizovatelem je Zlínský kraj spolu s Univerzitou 
Tomáše Bati. Čestné uznání obdržely společ-
nosti MESIT aerospace z Uherského Hradiště 
a TNS SERVIS Slušovice. MESIT aerospace se 
zabývá vývojem, výrobou a servisem leteckých 
přístrojů a vojenských komunikačních systémů. 
TNS SERVIS se specializuje na elektronický, au-
tomobilový a spotřební průmysl.  /zd/



Výsledek hospodaření Zlínského kraje je za loňský rok dobrý: 227 milionů v plusu 
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Zlínský kraj | Přesně 226,8 milionů korun navíc je v rozpočtu Zlínského kraje 
za rok 2015. Ukázal to závěrečný účet, kterým Zlínský kraj celkově zrekapitulo-
val své hospodaření v loňském roce. 

Zlínský kraj | Hejtman kraje je zároveň i předsedou krajské Bezpečnostní rady. 
Musí mít přehled o všech událostech, které kraj postihují nebo mohou postihnout. 
V případě krizové situace nese odpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. Každé 
bezpečnostní riziko musí být detailně popsáno a nastaveny postupy.   

Z regIONU

Původně schválený rozpočet předpokládal 
příjmy 8,201 miliardy korun a výdaje ve výši 
8,408 miliardy korun, tedy schodek s defici-
tem 206,5 milionů korun. Uhrazení schod-
ku bylo plánováno z dlouhodobého úvěru 
od Evropské investiční banky ve výši 200 
milionů korun a zapojením přebytku z roku 
2014 ve výši 108,5 milionů korun. Součástí 
financování roku 2015 byly také splátky úvě-
rů čerpaných v předešlých letech ve výši 102 
milionů korun. 

Zásadní úpravy rozpočtu
V průběhu roku 2015 došlo k několika zásad-
ním úpravám rozpočtu. Jak již bylo uvede-
no, došlo k zapojení finančních prostředků 
nevyčerpaných v roce 2014. Kraj také velmi 
aktivně využíval možnosti evropských i ná-
rodních dotací, proto muselo dojít k navý-
šení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze 
státního rozpočtu. Do struktury rozpočtu za-
sáhlo i rozhodnutí nečerpat plánovaný úvěr 
od Evropské investiční banky 200 milionů 
korun a také rozhodnutí v souvislosti s pro-
jektem SPZ Holešov využít pouze 2,1 milionu 
ze státní návratné finanční výpomoci.

„Migrace či teroristické útoky se stávají běžnou 
součástí debat mezi lidmi. Otázka bezpečnosti 
roste na významu. Také ve Zlínském kraji vznikly 
situace, které by nikdo nepředpokládal, že by 
se mohly objevit – methanolová kauza nebo 
psychicky nemocný člověk, který začne střílet, 
a v neposlední řadě vojenská munice, která se 
dostala do soukromých rukou a nebyla řád-
ně zabezpečena a to ani legislativně. O každé 
z těchto situací jsme si mysleli, že se nemohou 
ve Zlínském kraji stát, resp. nebyly mezi vytipo-
vanými možnými riziky. Po těchto událostech 
jsme poučeni – každé riziko je jasně definováno 
a má detailně vypracovanou strategii postupu 
a kroky další komunikace,“ říká hejtman Stanislav 
Mišák, který je zároveň i předsedou Bezpečnost-
ní rady Zlínského kraje. 

Všechny krizové situace jsou popsány v kri-
zovém plánu Zlínského kraje
V  této oblasti Zlínský kraj velmi intenzivně 
komunikuje s centrálními orgány. Ty v oblasti 
krizového řízení stanovily 34 předpokládaných 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (296,5 mil. Kč) 
a splátky úvěrů (102 mil. Kč) byly kryty fi-
nančními prostředky na bankovních účtech 
(396,4 mil. Kč) a návratnou finanční výpomo-
cí pro SPZ Holešov (2,1 mil. Kč). Ve skutečnos-
ti rozpočtové hospodaření Zlínského kraje 
vykázalo k 31. 12. 2015 přebytek ve výši 226,8 
milionů korun. „Příznivý vývoj ekonomiky 
v České republice umožnil i nárůst objemu 
sdílených daní a přijatých dotací a tím i reali-
zaci vybraných rozvojových aktivit Zlínského 
kraje,“ uvedl Jaroslav Drozd, statutární ná-
městek hejtmana Zlínského kraje.

Co ovlivnilo příznivý výsledek rozpočtu
Příznivý rozpočtový výsledek ovlivnilo pře-
devším vyšší plnění příjmů ze sdílených daní, 
přesuny výdajů do dalších období a úspory 
výdajů. Přebytek finančních prostředků po-
kryl nejen splátky úvěrů, ale rovněž kurzové 
rozdíly. Na bankovních účtech se navýšil stav 
finančních prostředků na 127,4 miliony ko-
run. Žádné další úvěrové prostředky Zlínský 
kraj v roce 2015 nečerpal. Díky těmto krokům 
hospodaření Zlínského kraje za rok 2015 vy-
kazuje přebytek. Volné finanční prostředky 

krizových situací. Z nich bylo 24 vytipováno 
ve Zlínském kraji. Pro všechny jsou zpracovány 
typové plány, a to bez výjimky. Všech 24 krizo-
vých situací je zpracováno v Krizovém plánu 
Zlínského kraje, který je zpřístupněn elektro-
nicky i všem pracovníkům krizového řízení obcí 
s rozšířenou působností. Krizový plán je pravi-
delně, téměř denně, aktualizován. Plán obsahuje 
postupy, které se týkají povodní, havárií způ-
sobených nebezpečnými chemickými látkami, 
živelné pohromy (kalamity, požáry, exploze), 
epidemie, hromadné nákazy zvířat, narušení 
dodávek elektrické energie, ropy, pitné vody, 
ale také migrační vlny. „Informační systém je 
natolik propracovaný, že funguje perfektně. 
Jako hejtman dostávám průběžné informace, 
nejčastěji formou SMS zprávy. V ní je vždy po-
znamenáno, zda se požaduje součinnost kraje, 
nebo je to pouze informace. O tom rozhoduje 
ten, kdo je velitelem akce a je za danou udá-
lost odpovědný v souladu s krizovým plánem. 
Základní úkol samosprávy je ovšem vždy včas 
informovat občany o tom, jaké riziko jim hrozí. 

z  roku 2015, které lze zapojit do rozpočtu 
roku 2016, jsou ve výši 396 milionů korun.

Kontrola Ministerstva financí s výrokem 
„bez výhrad“
Se závěrečným účtem jde ruku v ruce také 
přezkum hospodaření, který za kalendářní 
rok provádí Ministerstvo financí. Jejich závěr 
byl jednoznačný: „bez výhrad“. Znamená 
to, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, 
nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení 
účetnictví. Dále nebylo zjištěno žádné po-
změňování záznamů nebo dokladů v rozpo-
ru se zvláštními předpisy, v neodstranění ne-
dostatků zjištěných při dílčím přezkoumání 
a v nevytvoření podmínek pro přezkoumání 
podle kontrolního řádu. Takový je postup při 
kontrolách samospráv ze strany úředníků 
Ministerstva financí. 
Jak uvedl náměstek Drozd, odpovědný 
za rozpočet a finance, efektivní vynakládání 
veřejných prostředků a systém uplatňující 
dodržování rozpočtové kázně je pozitivním 
výhledem pro současnost i příští období 
a umožňuje naplňovat rozvojové koncepce 
kraje. Hospodaření Zlínského kraje za rok 
2015 i přezkum hospodaření ze strany Mini-
sterstva financí bude předloženo ke schvá-
lení Zastupitelstvu Zlínského kraje dne  
29. června 2016.  Renata Janečková

Jsme připraveni i na mimořádné události

To je základ,“ popisuje hejtman. Bezpečnostní 
rada kraje byla zřízena nařízením hejtmana a má 
v současné době 11 členů. Pracovním orgánem 
je krizový štáb, který řeší krizové situace a koor-
dinuje záchranné a likvidační práce při řešení 
mimořádných událostí. Hejtman  pravidelně 
kontroluje dosažitelnost všech členů krizového 
štábu. „Mimořádná událost se nedá odhadnout, 
proto musí být členové krizového štábu akce-
schopní a vždy připraveni okamžitě reagovat,“ 
doplnil hejtman.  Renata Janečková 



Po loňských 42 stavbách letos přihlásili in-
vestoři nebo přímo stavební firmy staveb 41. 
Z nich bylo 36 realizováno na území kraje, 
čtyři v dalších krajích ČR a jedna v Chorvatsku. 
Soutěž organizuje krajská společnost Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví ČR a ČKAIT, pod 
záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava 
Mišáka. Odborná porota je složená ze zástupců 
organizátorů a poradců z řad architektů.
Organizátoři stavby rozdělili do sedmi kate-
gorií. Letošní ročník opět potvrdil, že nejvíce 
obsazovanou kategorií jsou Stavby občanské 
vybavenosti. Porota se rozhodla neudělit Cenu 
Grand Prix architekta Pavla Nováka. 
Nejvyšším oceněním se tedy ve čtrnáctém 
ročníku soutěže stává Cena hejtmana, kte-
rou získala stavba Vařákovy paseky – vědecká 
rekonstrukce vypálené usedlosti s expozicí. 
Předmětem projektu v Lačnově bylo vybu-
dování repliky vypálené hospodářské used-
losti  rodiny Vařáků – obytná budova, chlév, 
vozovna, stodola, sklípek s kovárnou, sušírna, 
studna a včelíny. Součástí projektu je také In-
focentrum s hygienickým zázemím a parko-
vištěm. „I když hlavním cílem bylo vytvoření 
významného pamětního místa v souvislosti 
s tragédií Vařákových pasek, oceňuji také, že 

Cenu hejtmana získala obec Lačnov  
za realizaci stavby Vařákovy paseky

Otrokovice | V pořadí čtrnáctý ročník soutěže Stavba roku 2015 Zlínského kraje opět 
prokázal, že i přes problémy, se kterými se stavebnictví i v našem regionu potýká, 
se má toto odvětví u nás čím pochlubit. 

STAVBA rOKU

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje  
Biotechnologické a biomedicínské centrum AV Čr a UK 
ve Vestci u Prahy – BIOCeV

Cena hejtmana Zlínského kraje – Vařákovy paseky – vědecká rekonstrukce vypálené usedlosti s expozicí, Lačnov

Cena novinářů 
revitalizace centrální části města Bojkovice

realizace rozvojových projektů měst a obcí  
rozhledna Kelčský Javorník

Stavby občanské vybavenosti 
Stavební úpravy lázeňského hotelu Morava Luhačovice

dopravní, inženýrské a ekologické stavby  
úprava křižovatky silnice I/57 se silnicí I/49 v obci Horní 
Lideč na okružní křižovatku
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obec pojala objekt jako muzeum se stálou 
expozicí vypálených osad v obci Lačnov a Lazy 
pod Makytou – Mladoňov,“ zdůraznil hejtman 
Stanislav Mišák. 
Velmi silná konkurence byla v kategorii Rea-
lizace rozvojových projektů měst a obcí, kde 
bylo deset přihlášených. Členové poroty měli 
těžký úkol vybrat z projektů ty nejzajímavější 
jak po stránce urbanistické, architektonické, 
tak z hlediska výběru materiálů, řešení detailů 
a mobiliáře. „V žádném z ročníků se nenašlo 
tolik realizací veřejných prostorů, které v běž-
ném životě mají největší dopad na obyvatele 
a návštěvníky měst a obcí, na možnosti trávení 
volnočasových aktivit, setkávání se na spole-
čenských akcích,“ uvedla předsedkyně poroty 
Dagmar Nová.
Cenu novinářů získala Realizace centrální části 
města Bojkovice. „Nové, nadstandardně řešené 
náměstí, včetně výtvarně pojatého vodního 
prvku, umožňuje multifunkční využití obyvatel 
Bojkovic jak pro každodenní odpočinek, tak 
i pořádání různých společenských a kulturních 
akcí. Přidanou hodnotou je vtipné zapojení 
nábřeží řeky Olšavy do celkového konceptu 
formou břehových teras pro posezení a re-
laxaci,“ zdůvodnila výběr Jana Bubeníková, 
předsedkyně krajské organizace Syndikátu 
novinářů ČR. 
Součástí soutěže Stavba roku je také vyhodno-
cení Studentské práce roku. Do klání se přihlási-
lo 14 studentů ze SPŠ Zlín a SPŠS Valašské Mezi-
říčí. První místo získala Adéla  Mitášová z SPŠS 
Valašské Meziříčí. Ocenění převzali také žáci 
za úspěchy v odborných soutěžích stavebních 
řemeslných oborů ze škol ve Valašském Meziříčí, 
Uherském Brodě, Otrokovicích a Vsetíně.  
Více informací o  soutěži Stavba roku na-
jdete na stránkách www.stavbaroku.zlin.cz 
a na stránkách kraje www.kr-zlinsky.cz.  /bj/

Hlavní ceny v soutěžních kategoriích



O žních hrozí víc požárů

Zlínský kraj | V  loňském roce 
vyjížděli hasiči v České republice 
k nejvyššímu počtu požárů v let-
ním období za posledních 20 let. 
Bylo to 2 949 událostí. Zatímco 
o rok dříve jen 900. Zvlášť rizikové 
je období žní, které loni probíhaly 
v době extrémního sucha. Je prav-
děpodobné, že situace se bude 
letos opakovat a že kvůli vyso-
kým teplotám a minimu vodních 
srážek budou žňové práce opět 
probíhat v  období zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru. Kraje, 
obce i samotní zemědělci by se 
proto měli řídit metodickou po-
můckou ministerstva vnitra, která 
definuje dobu zvýšeného nebez-
pečí vzniku požáru. Pro veřejnost 
jsou důležitá také nařízení Zlínské-
ho kraje, která stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany 
v  době zvýšeného nebezpečí 
vzniku požáru.  /sd/
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HASIČIV posledních čtyřech letech byla podpora hasičů nejintenzivnější

Zlínský kraj | rekordní částku 16,7 milionu korun dostaly letos požární jednotky sborů dob-
rovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji od hejtmanství. 
Celkem 30 obcí bude mít nová 
devítimístná tranzitní auta, 6 
obcí cisternové stříkačky. Pozadu 
nezůstali ani profesionální hasiči, 
jimž Zlínský kraj přispěl částkou 
600 tisíc korun. 
 „Mezi 36 obcí bude rozdělena 
celková suma 12 milionů korun. 
Peníze jim poslouží k pořízení 
nového dopravního automobilu 
nebo cisternové automobilové 
stříkačky pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů,“ uvedl 
hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák. Každá z třiceti obcí 
dostane dotaci 300 tisíc korun 
na pořízení nového vozidla pro 
dobrovolné hasiče (Boršice, Bys-
třice pod Hostýnem, Březová, 
Březůvky, Hostišová, Hošťálko-
vá, Hradčovice, Hrobice, Janová, 
Jasenná, Jestřábí, Kelč, Francova 
Lhota, Kostelany, Košíky, Lecho-
tice, Lešná, Modrá, Osíčko, Pet-
růvka, Pitín, Pohořelice, Valašská 
Senice, Valašské Meziříčí, Vidče, 
Vigantice, Vsetín, Zádveřice, Že-
lechovice nad Dřevnicí, Brusné). 

Letos téměř 20 milionů pro 
hasiče ve Zlínském kraji
Z letošního krajského rozpočtu 
je pro dobrovolné požární jed-
notky vyčleněno celkem 16,7 mi-

dotace požárním jednotkám sborů dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji (v mil. Kč)

lionu korun, z toho 4,7 milionu 
na nákup a opravy věcných pro-
středků požární ochrany jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů 
obcí, 12 milionů na pořízení nové 
požární techniky (30 dopravních 
automobilů a 6 cisternových stří-
kaček). Na akce a činnost samot-
ných sborů dobrovolných hasičů 
kraj přispěl částkou 2 mil. korun 
a  600 tisíc korun představuje 
dotace pro profesionální hasi-
če. Celkem Zlínský kraj podpořil 
dobrovolné a profesionální hasi-
če částkou 19,3 miliony korun. 
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Dobré podmínky hasičů jsou 
důležité
Podpora Zlínského kraje ve vzta-
hu k  dobrovolným hasičům 
roste. V  letech 2002 až 2016 
Zlínský kraj dal dobrovolným ha-
sičům ze svého rozpočtu celkem  
77 milionů korun. Do  top de-
sítky obcí, které získaly největ-
ší podporu, patří obec Lešná  
(1,3 mil. Kč), Karolinka (1,142 mil. 
Kč), Bojkovice (1,135 mil. Kč), Hově-
zí (0,915 mil. Kč), Vsetín (0,9 mil. Kč),  
Kunovice (0,85 mil. Kč), Hušo-
vice (0,815 mil. Kč), Hošťálková  

(0,8 mil. Kč), Rožnov pod Radhoš-
těm (0,789 mil. Kč) a Francova 
Lhota (0,78 mil. Kč). V  posled-
ních čtyřech letech byla pod-
pora ze strany Zlínského kraje 
nejintenzivnější. Z  vlastního 
rozpočtu kraj přispěl na vyba-
vení jednotek požární ochra-
ny SDH ve  městech a  obcích  
39,6 milionu korun. Za  stejné 
období byla udělena podpora 
i profesionálním hasičům ve výši 
3,4 mil. Kč. „Dlouhodobě přispí-
vá na organizaci cvičení integro-
vaného záchranného systému, 
na praní zásahových obleků, pl-
nění tlakových lahví pro dýchací 
přístroje a dalších provozní výda-
je. Nemalá finanční podpora míří 
také do investičních akcí, jako na-
příklad pořízení průmyslových 
praček a sušiček pro ošetřování 
a impregnaci zásahových obleků, 
nákup termokamer, spoluúčast 
na vybudování výcvikového are-
álu na požární stanici Zlín, nebo 
příspěvek na nákup velitelského 
automobilu, speciálního auto-
mobilu pro lezecké družstvo 
a automobilového žebříku,“ říká 
Vít Rušar, ředitel Hasičského zá-
chranného sboru Zlínského kra-
je, a dodává: „Pevně věřím, že se 
Zlínský kraj bude v budoucnu 
podílet na zajištění bezpečnosti 
občanů a návštěvníků Zlínského 
kraje ještě větší měrou.“  /rj/
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SOCIÁLNÍ OBLASTdobrovolnými dárci krve 

se stávají i středoškoláci

Kraj uspořádal seminář o možnostech podpory sociálního podnikání

Každý může být hvězdou

Zlínský kraj | S vývojem lékařské péče 
a s rozvojem léčebných metod roste 
i potřeba krve získávané od dárců. 
dobrovolné dárcovství krve podporuje 
Zlínský kraj, školy i zaměstnavatelé. 

V roce 2016 putuje 162 tisíc korun z Fondu 
Zlínského kraje, ze sekce Sociální věci, právě 
na pokrytí nákladů spojených s oceňováním 
bezplatných dárců krve. „Peníze obdrží oblastní 
pobočky Českého červeného kříže, které kaž-
doročně pořádají slavnostní předávání ocenění 
pro bezpříspěvkové dárce krve,“ uvedla radní 
pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan. 
Letos ocení ve Zlínském kraji více než jeden 
tisíc dobrovolných dárců. Nejvíce oceně-

Zlín | O sociální podnikání je v regionu zájem. 
Kraj se snaží tuto aktivitu podporovat a uspo-
řádal seminář pro zástupce sociálních podniků 
a pro ty, kteří o založení sociálního podniku uva-
žují. Záštitu nad akcí převzala krajská radní pro 
sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan. „Mám 
obrovskou radost z toho, že jsme se na semináři 
sešli v hojném počtu, což je důkazem toho, že 
o sociální podnikání je ve Zlínském kraji velký 
zájem. I přesto, že sociální podnikání doposud 
není ukotveno v naší legislativě, jako Zlínský kraj 
se snažíme tuto aktivitu podporovat. Pro zájem-
ce každoročně pořádáme informativní seminář 
na toto téma, letos nově rozšířený o informace 
o možnostech financování sociálních podniků 
z evropských peněz. Do budoucna uvažujeme 
o rozšíření naší pomoci například formou po-

Vsetín | Krajské kolo soutěže „Nad oblaky aneb 
Každý může být hvězdou“ zná své vítěze. „V sou-
těži určené pro osoby se zdravotním omezením 
jsme letos poprvé měli i pěveckou skupinu, a prá-
vě ta zvítězila,“ uvedla krajská radní pro sociální 
oblast Taťána Valentová Nersesjan, která zasedla 
také v porotě. První místo v pěvecké části soutě-
že získala kupina Tabák z Domova se zvláštním 

radenského servisu,“ uvedla Taťána Valentová 
Nersesjan.
První blok semináře byl zaměřen na podstatu 
sociálního podnikání a praktické příklady dob-
ré praxe již realizovaných sociálních podniků 
v České republice i zahraničí. Druhý blok se 
věnoval možnostem podpory projektů v ob-
lasti sociálního podnikání z evropských zdro-
jů – z Integrovaného regionálního operačního 
programu, který podporuje investiční projekty, 
a Operačního programu Zaměstnanost, jenž 
pomáhá realizovat neinvestiční akce. Sociálním 
podnikáním se rozumějí podnikatelské aktivity 
prospívající společnosti a životnímu prostředí. 
Seminář byl součástí projektu Regionální stálé 
konference Zlínského kraje, který je financován 
z operačního programu Technická pomoc.  /jv/

ných mívá tradičně okres Uherské Hradiš-
tě. Loni to bylo dokonce 715 dárců. „U nás 
je dárcovství krve rodinná tradice. Máme 
celé generace dárců. Dárcovství se většinou 
předává z otce na syna,“ uvedla ředitelka 
Oblastního spolku ČČK Uherské Hradiště 
Jarmila Vavřiníková. V posledních letech má 
transfuzní stanice Uherskohradišťské ne-
mocnice zhruba 6 tisíc aktivních dárců krve. 
V roce 2015 odebrali v Uherském Hradišti 
11 678 jednotek krve, většinu spotřebovali 
pro své pacienty. Hematologicko-transfuzní 
oddělení Vsetínské nemocnice má v registru 
zhruba pět tisíc dárců, aktivních je tisícovka. 
„Usilujeme o omlazení registru dárců a spo-
lupracujeme se středními školami,“ doplnila 
mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková. 
Dostatek dárců hlásí i Kroměřížská nemoc-
nice. Hematologicko-transfuzní oddělení 
KNTB ve Zlíně má registrovaných asi 5 tisíc dár-
ců. „Spotřeba transfuzí stoupá, protože se 
v nemocnici provádějí náročné chirurgické 
výkony," vysvětlila primářka HTO Yvetta Sta-
vařová. Při získávání nových dárců často hraje 
důležitou roli i přístup zaměstnavatelů, kteří 
jsou dárcovství naklonění. Některé podniky 
dokonce samy aktivně pomáhají s informač-
ními kampaněmi. „Dárcům krve i vstřícným 
zaměstnavatelům patří naše poděkování,“ 
řekla Taťána Valentová Nersesjan.  /sd/

Senior Cup je populární 

Koncert pod širým nebem 

Luhačovice | Dvě stovky seniorů se aktivně 
zapojily do třetího ročníku turnaje Senior Cup 
ve hře pétanque. Svoje zástupce letos vyslalo 
42 seniorských spolků a organizací. „Oproti 
loňsku to byl dvojnásobný počet startujících. 
Tím jsme se zařadili mezi největší turnaje své-
ho druhu v republice,“ uvedla radní Taťána 
Valentová Nersesjan, která nad turnajem 
převzala záštitu. Z vítězství se radovali zá-
stupci týmu TON Bystřice pod Hostýnem, 
na druhém místě skončil Senior Klub Divnice 
a na místě třetím Klub seniorů Nevšová. /jv/

Zlín | I přes nepříznivé počasí se letošního 
benefičního koncertu na platformě 14|15 BA-
ŤOVA INSTITUTU zúčastnilo 1 346 poslucha-
čů. „Díky koncertu získají finanční podporu 
dvě organizace, Kojenecké a dětské centrum 
ve Valašském Meziříčí a sdružení Za sklem 
ve Zlíně, které rozvíjejí služby rodinám s dět-
mi postiženými autismem. Poputuje k nim 
bezmála šedesát tisíc korun," uvedla krajská 
radní odpovědná za sociální oblast Taťána 
Valentová Nersesjan, která spolu s radním pro 
kulturu a cestovní ruch Ladislavem Kryštofem 
převzala nad akcí záštitu.   /sd/

režimem Loučka, která soutěžila s písní Brousíme 
nože od skupiny Kabát. „Po celou dobu soutěže 
vládla na vsetínském zámku, kde se akce konala, 
úžasná atmosféra. Ocenil jsem hlavně bezpro-
střednost a skvělou náladu všech soutěžících, 
kteří se musí vyrovat se svým hendikepem,“ uve-
dl další z porotců, vsetínský rodák, zpěvák Martin 
Filák, který se účastnil finále slovenské soutěže 
Elán je elán. Více informací o soutěži Nad oblaky 
i fotografie najdate na internetových stránkách 
www.kr-zlinsky.cz.  /sd/
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První rybářský lístek bude mladým ry-
bářům hradit Zlínský kraj | Memorandum 
o spolupráci s Moravským rybářským sva-
zem podepsal hejtman Stanislav Mišák. „Rádi 
se zapojíme do aktivit, které se snaží dostat 
děti a mládež zpátky do přírody. Počítáme 
například s tím, že bychom mladým rybářům 
hradili náklady spojené se získáním jejich 
prvního rybářského lístku," nastínil hejtman 
Stanislav Mišák.

Děti se učily hravou formou poznávat přírodu a tradice | Mletí mouky, pečení chlebové 
placky nebo určování bylin bylo součástí 13. ročníku Krajského veletrhu environmentálního 
vzdělávání a výchovy, který se konal na hradě Malenovice. Den pro přírodu se konal pod 
záštitou náměstka hejtmana Ivana Mařáka, zúčastnili se ho i zástupci kraje Petr Navrátil 
a Milena Kovaříková. Akci spolufinancoval Zlínský kraj, od kterého získala organizace Líska 
půlmilionovou individuální dotaci právě na aktivity spojené s environmentální tematikou.

Osobnosti kultury uctily památku Františka Bartoše | Na mladcovského rodáka, pedagoga, 
jazykovědce a etnografa Františka Bartoše zavzpomínaly osobnosti kulturního života ve Zlín-
ském kraji. Slavnostní setkání se uskutečnilo u jeho hrobu ve zlínské části Mladcová. Zúčastnili 
se ho ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec, etnograf Karel Pavlištík, radní 
Zlínského kraje Ladislav Kryštof, zlínský primátor Miroslav Adámek a ředitelka Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová. Akce byla součástí projektu Pocta Františku Bar-
tošovi ke 110. výročí úmrtí a 180. výročí narození Fr. Bartoše. Více informací o projektu najdete 
na www.frantisekbartos.cz.

OBrAZeM

Jaké byly 
uplynulé 
týdny 
pohledem 
objektivu

Kraj podpořil vydání knihy o pozoruhodné 
osobnosti Slovácka | Obec Boršice za pod-
pory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje 
a donátorů vydala knihu „Slovácko očima Fran-
tiška Horenského“. Letos si veřejnost připomí-
ná  150. výročí narození tohoto pozoruhodné-
ho fotografa, učitele a publicisty (20. 2. 1866, 
Pašovice - 25. 8. 1933, Boršice u Buchlovic). 

Děti si prověřily pravidla silničního provozu | Na dopravním hřišti 
ve Zlíně-Malenovicích se uskutečnilo krajské kolo Dopravní soutěže 
mladých cyklistů Zlínského kraje. Soutěžilo celkem 32 dětí. Nejlepší 
dovednosti předvedli žáci 2. základní školy Napajedla. „Všechny aktivi-
ty, které učí děti chovat se zodpovědně v silničním provozu, považuji 
za nesmírně potřebné,“ řekl krajský radní pro dopravu Jaroslav Kučera.

Sázení festivalového stromu | Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák 
v rámci 56. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež 
ve Zlíně zasadil v univerzitním parku strom, který se stal součástí takzvané 
festivalové aleje. Do sázení  dubu letního se zapojily také děti. 
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Líbí se mi, že zlínský festival není snobská záležitost

dana Morávková jezdí pravidelně již několik let do Zlína na mezinárodní filmový fes-
tival. I letos trávila ve městě celý festivalový týden a moderovala řadu akcí, včetně 
slavnostního zahájení. 
Rozhovor s Danou Morávkovou vznikal v opuš-
těných prostorách Velkého kina, které bylo pár 
týdnů před Zlín film festivalem náhle uzavřeno 
kvůli problémům se statikou. „Vypadá to tady 
hrozně. Pamatujete, když ve Velkém kině bývalo 
zahájení filmového festivalu? To se s letošním 
náhradním řešením v promítacím sále Zlatého 
jablka vůbec nedá srovnat. Dřív, když při zahajo-
vacím večeru stovky dětí zadupaly do podlahy, 
bylo to pořádně slyšet. Na kobercích v moder-
ním kinosále už to není ono,“ zhodnotila Dana 
Morávková.
 
Vzpomínáte, kdy jste byla na zlínském filmo-
vém festivalu poprvé? 
Poprvé jsem tady byla s pohádkou Z pekla štěstí, 
kterou natáčel Zdeněk Troška. Jela jsem tehdy 
do Zlína i s manželem a se synem. To byl Péťa 
ještě malinký. Festival mě absolutně nadchnul. 
Protože je věnovaný dětem. Celý doprovodný 
program je pro děti, filmy jsou pro děti, není to 
vůbec snobská záležitost. Říkala jsem si, že jed-
nou bych se sem chtěla vrátit. Když uběhly dva 
nebo tři roky, přišla mi ze Zlína nabídka, abych se 
stala moderátorkou festivalu. Od té doby jsem 
zlínskému festivalu věrná a jezdím sem opravdu 
pravidelně. Jsem tady po dvanácté nebo po pat-
nácté. Nepočítám to… 

Takže můžete sama dobře posoudit, jak se 
festival mění. 
Vidím velký vývoj. Festival se někam posouvá. 
Rozrůstá se. Doprovodný program je čím dál 
zajímavější. Tím, že manžel je muzikant a hraje 
jazz, tak se mi ohromně líbilo, že na zámku byla 
jazzová vystoupení. Mám ráda tanec a moc se 
mi líbila taky letošní festivalová tančírna ve fran-
couzské uličce. Festivalový program byl prostě 
skvělý. Spousta kapel, divadel, pouliční divadlo. 
A hlavně nádherné filmy. Festival je otevřený 
lidem. Už to není jen promítání v sálech, nejsou 
to jen filmy, ale program má i velkou přidanou 
hodnotu. 

Poprvé jste byla na festivalu se synem…teď 
už s vámi do Zlína asi nejezdí?
To vůbec. Už je mu osmnáct. Má školu, studuje 
gympl. Nemůže si vzít ve škole sedm dní volno. 
Zábavu by tady sice našel, ale týden ve škole by 
zameškal. V Praze rád chodí například na festival 
Febiofest, vidí třeba tři filmy za den, ale nemůžu 
ho brát na celý festival ze školy. 

Jak sama festival ve Zlíně prožíváte?
Není to žádné volno. Je to práce. Po práci pak 
může být samozřejmě zábava. Ale ráno musím 
včas vstávat. Už v devět hodin máme většinou 
moderování. Režim musí být správně nastavený. 
Je to tak, že třikrát nepřijdete a počtvrté už vám 
nezavolají. 

Během let, co sem jezdíte, stalo se vám, že 
jste musela hasit problém za kolegu?
Problém jsem měla i já sama. Dojela jsem někam 
jinam, než jsem měla být. Měla jsem čtení pro 
děti ve festivalové čítárně, ale dojela jsem někam 
jinam. Knihovna se totiž přestěhovala, a já jsem 
až na místě zjistila, že mám číst jinde. Naštěstí 
děti i paní učitelky vydržely a pochopily to. Ale 
všichni chybujeme. Jsme jenom lidi. 

Když skončíte ve Zlíně s festivalem, máte 
chvíli volna nebo naskakujete rovnou do dal-
ší práce?
Hned mám natáčení seriálu a taky divadlo. 
V Divadle Bez zábradlí jsme nastudovali novou 
hru. Principál Karel Heřmánek se rozhodl do  

repertoáru zařadit shakespearovský titul Mnoho 
povyku pro nic, který režíruje americký herec 
a režisér Guy Roberts. Naše nové nastudování 
je originální. Klasická shakespearovská komedie 
o lásce a milostných útrapách se odehrává v Ang-
lii za druhé světové války. Zkoušení bylo náročné. 
Guy samozřejmě mluvil jenom anglicky. Museli 
jsme se soustředit na angličtinu a správné plnění 
jeho připomínek. Zaplaťpánbůh, už máme od-
premiérováno a teď nás čeká repríza za reprízou.
 
Kromě hraní v divadle, filmu a v seriálech 
pracujete také jako choreografka. Na čem 
jste pracovala naposled? 
Mám za sebou natáčení filmu Muzikál aneb Cesty 
ke štěstí, kde jsem se starala právě o choreografii. 
Mladé herce jsme vybírali ze studentů Ježkovy 
konzervatoře. Do Zlína na festival přijeli i někteří 
z představitelů filmových rolí. Například Vláďa 
Polívka, Adam Mišík, Anička Fialová, Roman 
Vojtek. 

Hudebních filmů se v dnešní době moc ne-
natáčí…
Je to pravda. Tento film vznikl jako poklona le-
gendárnímu muzikálu Starci na chmelu. Hudební 
a taneční složka filmu je hodně pestrá. Zazní 
v něm bigband 60. let, symfonický orchestr, ky-
tara. Celý film se točí jako pocta otci mého man-
žela Petra Maláska, který se postaral o hudbu 
k původnímu filmu Starci na chmelu. Petr na celé 
natáčení dohlížel. 

Vy i váš manžel se pohybujete v umělecké 
branži, pouští se do světa umění také váš syn? 
Péťa má rád hudbu, má rád film, chodí do dra-
maťáku. Ale zatím studuje gympl, a pokud diva-
dlo bude dělat, tak pevně doufám, že jen jako 
koníčka. Myslím, že docela slušně píše. Uvidíme, 
co z toho bude.

Zdědil matematické nadání po vašem tatín-
kovi?
Neřekla bych. Hodně je po nás. Můj muž je 
na matematiku rozhodně lepší než já. Ale syn 
není vyloženě matematik. Spíš má rád češtinu, 
dějepis, zeměpis, psychologii, vybral si latinu. 
Tedy spíš humanitní zaměření. Pro mého tatín-
ka byla matematika úplná posedlost. Vyučoval 
na matematicko-fyzikální fakultě, přednášel 
matematiku ve světě. Uměl mi všechno skvě-
le vysvětlit. A to já už synovi neuměla. Péťa se 
všechno musel naučit sám.

A co vy jste měla ve škole ráda?
Taky češtinu, dějepis, zeměpis. Matematika, fyzi-
ka, chemie byly pro mě mnohem těžší. Rodiče mi 
otevřeli dveře k divadlu, činohře, baletu a opeře. 
Ukázali mi divadelní svět. Vodili mě na předsta-
vení už jako malinkou. Maminka mě přivedla 
k baletu, přihlásila do Dismanova souboru...

Takže maminka nejspíš správně vycítila, 
v jaké profesi se budete cítit nejlépe…
To určitě. Mámě vděčím za hodně.
 Světlana Divilková

dana Morávková
Dana Morávková se narodila 29. července 
1971 v Písku. V dětství se věnovala bale-
tu, gymnastice a krasobruslení. V letech 
1989–1993 studovala herectví na pražském 
DAMU a hned poté choreografii na HAMU 
(1993–1998).  Působí jako divadelní i filmo-
vá herečka, moderátorka a choreografka.  
Od roku 2001 účinkuje v Divadle Bez zábra-
dlí. Objevila se v pohádkách a televizních 
inscenacích, např. Princezna husopaska, 
Arabela, Příliš hlučná samota, Z pekla štěstí 
(1999). Jejím manželem je skladatel a kla-
vírista Petr Malásek, s nímž má syna Petra.
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Unikátní putovní výstava Orbis Pictus Play Zlín je v létě k vidění na dvou 
místech ve Zlíně, v přízemí Krajské galerie výtvarného umění v prostorách 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU a také na zlínském zámku. 

KULTUrA

Více než šedesát interaktivních objektů se 
snaží rozvíjet imaginaci a fantazii návštěvní-
ků, kteří netradičním a kreativním způsobem 
poznávají svět. Koncept výstavy Orbis Pictus 
Play umělce a zlínského rodáka Petra Nikla 
přímo stojí na tom, že se jich lidé dotýkají, 
vstupují do nich, hrají si s nimi a vlastně je 

dotvářejí. Výstavu pořádá Zlínský zámek 
ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného 
umění ve Zlíně. V galerii, která se nachází 
ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, bude část expo-
zice s názvem „Labyrint světla“ instalována 
do 18. září 2016.  Tato část projektu zahrnuje 
především objekty a  instalace pracující se 

Uherské Hradiště | V hlavní budově Slovác-
kého muzea ve Smetanových sadech bude 
v období Letní filmové školy zahájena výsta-
va, která představí 25 let úspěšné činnosti 
Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. 
Koncepci expozice připravili profesoři Vladi-
mír Birgus a Jindřich Štreit. Výstava potrvá 
od 23. července do 11. září. Na výstavě jsou 
zastoupeni: Bára Prášilová, Roman Vondrouš, 
Jan Langer, Rafał MIlach, Jan Brykczyński 
a také současní studenti.  /pp/

Lešná | Muzeum regionu Valašsko pořádá 
oblíbená večerní představení v zámku Lešná 
u Valašského Meziříčí. Místní ochotníci si při-
pravili pohádkový příběh pro děti a dospělé 
na motivy pohádky H. Ch. Andersena Slavík. 
Představení se uskuteční 8. a 9. července a   
5., 6,. 26. a  27. srpna vždy v  17.30, 19.00 
a  20.30 hodin. Po  představení následuje 
povídání o vzniku souhvězdí. Vstupenky lze 
předem zarezervovat na e-mailové adrese 
zamek.lesna@muzeumvalassko.cz. /red/

Velké Karlovice | Sečení luk pod Soláněm 
je akcí, která tradičně otevírá tamní prázd-
ninový program. Akce se koná v posledním 
víkendu školního roku. Sečení luk zahrnuje 
soutěže sekáčů, ukázky prací a vystoupe-
ní souborů lidových písní a tanců. Koncem 
června se koná i výtvarné odpoledne Malíř-
ské cesty kolem Soláně. Následuje Malířská 
škola (4. – 10. 7.), Folklorní festival Soláň 2016 
(13. 8.), Haferové mlsání (13. 8.) a Valašský 
salon výtvarných umělců (20. 8.).  /sd/

Zlín | Slavnostní vyhlášení vítězů meziná-
rodní výtvarné soutěže zrakově postižených 
dětí „Radost tvořit" bylo letos součástí dět-
ského filmového festivalu. Soutěž je ukázkou 
dovedností zrakově postižených dětí. Mezi 
těmi, kteří dětem pogratulovali a předali jim 
ceny, byli také hejtman Zlínského kraje Sta-
nislav Mišák a krajský radní pro školství, mlá-
dež a sport Petr Navrátil. „Hluboce smekám 
před všemi dětmi, které se do této soutěže 
zapojily a dokázaly, že i přes svůj hendikep 
dokážou vytvořit krásná dílka," uvedl hejt-
man Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Cenu Zlínského kraje získala desetiletá ne-
vidomá Veronika Bajnóciová ze Slovenska 

Výstava si hraje se světlem i zvuky. | Foto: KgVU

Orbis Pictus Play Zlín pobaví děti i dospělé

světlem nebo optickými efekty. Návštěvní-
ci jsou doslova fyzicky vtaženi do procesu 
míchání barevného světla, zrcadlení, pro-
storové iluze vytvářené hrou světla a stínu. 
Výstavní prostor galerie je záměrně kom-
pletně zatemněn, takže jeho podobu udá-
vají výhradně světla a zvuky interaktivních 
instalací. 
„Kromě objektů, které již byly v rámci projek-
tu Orbis Pictus vystavovány ve světě, vzniklo 
i několik zcela nových uměleckých realizací, 
připravených výhradně pro naši výstavu. 
Speciální grafická kompozice reaguje na pro-
měny zvuku v prostředí výstavního prostoru 
změnou pohybů, barev a tvarů,“ uvedl Václav 
Mílek, ředitel Krajské galerie výtvarného 
umění ve Zlíně.    
V prostorách zlínského zámku bude výstava 
Orbis Pictus Play umístěna jako stálá expo-
zice. Objekty od celkem třiceti umělců jsou 
velmi různorodé. „Kromě již existujících ex-
ponátů představujeme na zámku například 
novou místnost hudebny s instalací desítek 
strunných nástrojů,“ uvádí ředitelka obecně 
prospěšné společnosti Zlínský zámek Jarmila 
Záhorová.
Inspirací celého projektu Orbis Pictus Play 
byla známá Komenského „Škola hrou“. Výsta-
va je přístupná na obou místech vždy od úte-
rý do neděle mezi 10. a 18. hodinou.  /red/

Zlínský kraj | Ve čtvrtek 14. července 2016 
osobně zavítá na Valašsko americký spisovatel 
Robert Fulghum v rámci turné s Listováním, 
které uvede scénické čtení z Fulghumovy kni-
hy Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Účinkují 
Věra Holá, Alan Novotný, Lukáš Hejlík a Robert 
Fulghum osobně. Po vystoupení proběhne 
prodej autorovy nové knihy Poprask v sýrové 
uličce a autogramiáda. Fulghum se nejprve 
představí v 17.30 v rožnovském Kině Panora-
ma a pak v 19.30 ve Valašském Meziříčí v Kině 
Svět.  Informace o předprodeji vstupenek 
na webu pořadatelů - rožnovské knihovny 
www.knir.cz a knihovny  ve Valašském Meziříčí 
www.mekvalmez.cz.  /zs/

robert Fulghum na Valašsku 

Fotografická škola vystavujePředstavení Slavík a růže Letní program na Soláni 

Zrakově postižení soutěžili

za  své práce nazvané Opica, Hlava koňa 
a Dievča s červenou čelenkou. Cenu hejt-
mana pro mladého tvůrce Zlínského kraje si 
odnesla Andrea Matulová ze Základní školy 
Mysločovice. Cenu radního Petra Navrátila 
obdržel nevidomý David Kratochvíl ze Zá-
kladní školy Zárečná Tachov.  /jv/
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Město Koryčany a jeho blízké okolí nabízí setkání s řadou historických míst. Na tu-
risty čeká kouzelná příroda, bezpočet zajímavých akcí a navíc v horkém létě také 
příjemné osvěžení. 

Velehrad | Ve dnech 4. a 5. července ožije poutní místo Velehrad a jeho okolí 
tradičními dny lidí dobré vůle. 

dny lidí dobré vůle. Pavlica, Molavcová, Suchý

Nové Centrum kreativních průmyslů je součástí univerzity 

Koryčany – koupání, koně, zříceniny hradů

Ocenění pro zdravotníky

Velehradské oslavy se konají každoročně u pří-
ležitosti cyrilometodějského svátku Dne slovan-
ských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a nabízejí 
bohatý program pro celou rodinu. V pondělí  
4. července nabídnou organizátoři návštěvníkům 
každoroční projekty jako Aktivity pro životní 
prostředí v Archeoskanzenu v Modré, Soutěž 
ve fotbalových dovednostech a pingpongový 
turnaj s Orlem, Ruční přepisování Bible, Mezi-
národní setkání vozíčkářů či zajímavé výstavy 
a vernisáže v prostorách Stojanova gymnázia. 
Soutěživým dětem i dospělým je určena foto-
grafická soutěž. Součástí nabitého programu 

budou také hry, kvízy a soutěže pro malé i velké, 
dětská představení nebo interaktivní workshopy.
Slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré 
vůle začne v 19.30. Divákům se představí tři 
charitativní projekty, na které lze přispět for-
mou DMS VELEHRAD. Vystoupí Jiří Suchý, Jitka 
Molavcová a kapela divadla Semafor, zpěvačka 
Jana Kirschner a Jelen, houslista Pavel Šporcl 
a samozřejmě i stálice velehradských oslav Jiří 
Pavlica s Hradišťanem. Dny lidí dobré vůle 2016 
vyvrcholí v úterý 5. července Slavnostní poutní 
mší svatou. Kraj jako každoročně přispěl i letos 
na akci částkou 200 tisíc korun. /mu/

Zlín | Jak podpořit absolventy kreativních 
oborů – designéry, filmaře, marketéry nebo 
třeba architekty, zejména absolventy Univer-
zity Tomáše Bati (UTB), aby po studiích zůstali 
ve Zlíně a založili si zde své firmy? Odpověď 
na tuto otázku přináší unikátní projekt Centra 
kreativních průmyslů.
Centrum kreativních průmyslů bylo nedávno 
otevřeno jako součást Fakulty multimediálních 
komunikací UTB v bývalém baťovském interná-
tu v ulici Nad Ovčírnou. „Jako univerzita máme 

zájem na tom, aby naši absolventi zúročili své 
vzdělání zde v regionu. Proto jsme založili už 
několik inkubátorů, v nichž můžou za výhod-
ných podmínek rozjet svůj byznys. Po dvou 
technologických parcích, z nichž jeden je zamě-
řený na plastikářskou a gumárenskou výrobu, 
biotechnologické produkty, zdravotnické pro-
středky či potravinářství a druhý na informační 
technologie, jsme v letošním roce otevřeli inku-
bátor určený pro kreativní obory,“ řekl rektor 
UTB Petr Sáha.  /jm/

Pokud jste dosud nenavštívili Koryčany, pak je 
to třeba udělat. Poznáte velmi zajímavé město 
s turisticky atraktivním okolím, jehož historie je 
písemně doložena z počátku 12. století. 
Výraznou stavbou v centru Koryčan je barokní 
kostel sv. Vavřince zmiňovaný již na konci 14. 
století. Zámek, ležící nedaleko náměstí, dříve 
sloužil jako školská budova, dnes je v soukro-
mém vlastnictví a není veřejnosti přístupný, jen 
přilehlý park. Milovníkům historických objektů 
ale musíme doporučit výšlap na zříceninu hradu 
Cimburka vystavěného v polovině 14. století 
na kopci nad městem. Od náměstí až k hradní 
věži je to necelých 7 kilometrů. Cimburk není 
pustá rozvalina bez života, naopak je místem ko-
nání řady atraktivních akcí. Mnoho turisticky za-
jímavých míst připomíná období Velkomoravské 
říše a působení sv. Cyrila a Metoděje. Jmenujme 
například Horu sv. Klimenta s archeologickým 
nalezištěm nebo Metodějovu studánku. Hřeben 
Chřibů je vůbec plný zajímavých skalních útvarů, 
kromě Kazatelny, z níž údajně kázal první morav-
ský biskup Metoděj, je to například skalní útvar 

Poslední měsíc zbývá na  zasílání návrhů 
na udělení ceny „Pracovník roku ve zdravot-
ních službách Zlínského kraje“. Krajští radní 
vyhlásili letos už 3. ročník ankety, jejímž cílem 
je uznání práce a posílení prestiže zdravotníků 
ze zdravotnických zařízení ve Zlínském kraji. 
Záštitu nad anketou převzal náměstek hejt-
mana Zlínského kraje Lubomír Nečas. Na zá-
kladě zveřejněné výzvy lze předkládat návrhy 
na udělení tohoto ocenění v termínu do 31. 7. 
2016. Více na www.kr-zlinsky.cz.  /red/
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TIP NA VýLeT

Kozel, Rozštípená skála nebo Pečínkova skála. 
Celá lokalita je protkána značenými turistickými 
trasami a cyklotrasami, takže plánování výletů je 
snadné. Cesty vás mohou zavést také na nedale-
kou zříceninu Stříleckého hradu, který, na rozdíl 
od Cimburka, je dnes zcela rozbořen. 

Zřícenina hradu Cimburk. | Foto: CCrVM

Koryčany jsou známé milovníkům hipoturistiky, 
nakonec pohoří Chřiby se také říká Hříběcí hory. 
Koryčanské hipocentrum s celoročním provozem 
nabízí pobyty zejména dětí, ale i dospělých, zá-
žitky získané v koňském sedle se nezapomínají. 
V horkém letním počasí to láká k vodě. V Koryča-
nech je k dispozici prostorné koupaliště s přírodní 
vodou, které přiléhá k autokempu. Koupaliště je 
vybaveno nejen plaveckými a odpočinkovými 
bazény, ale i pískovým hřištěm pro plážové spor-
ty. Kemp nabízí dostatek prostoru pro ubytování 
až dvou stovek turistů.
V historii Koryčan měla své místo i židovská ko-
munita, stála zde i synagoga. Zdejší židovský 
hřbitov s více než dvěma stovkami náhrobků, 
z nichž velká část je ze 17. století, byl označen 
za kulturní památku. Hřbitov je volně přístupný.
Do nedalekých Střílek se můžete vypravit k pro-
hlídce ojedinělého barokního hřbitova. Jeho 
koncept a sochařská výzdoba, v níž nescházejí 
sochy symbolizující lidské ctnosti a neřesti, jsou 
natolik výjimečné, že byl vyhlášen národní kul-
turní památkou. 

Na jaké akce se v červenci 2016 vypravit 
do Koryčan?
16. – 17. 7.  Šermířský víkend na hradě Cimburku
23. 7.  Cimburská nota, hudební festival na hradě 
Cimburku
23. 7. Turnaj v plážovém fotbale na koupališti 
v Koryčanech   /zur/

Z regIONU
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TAM, KDE BĚŽNÁ CESTA KONČÍ, VÁŠ PŘÍBĚH PRÁVĚ ZAČÍNÁ
Ať už vás cesta zavede kamkoliv, vždy si můžete být jisti tím, že s originálními crossovery Nissan sebejistě 
překonáte všechny překážky. Inteligentní systém pohonu All-Mode 4X4, který monitoruje stav vozovky, 
všechna čidla a kamery aktivního systému Safety Shield, navigační a komunikační systém Nissan 
Connect, který si poradí i s vašimi oblíbenými aplikacemi, a variabilita interiéru a zavazadlového prostoru 
zajišťují, že se můžete kdykoli sebejistě vydat za novým dobrodružstvím. Zažijte ta nejlepší dobrodružství 
s nepřekonatelnými crossovery Nissan!

JEDINEČNÉ CROSSOVERY NISSAN

MŮŽETE MÍT JIŽ 
OD 299 000,-

DE BĚŽNÁ CESTA KONČÍ VÁŠ PŘÍBĚH PRÁVĚ ZAČÍNÁ
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Uherské Hradiště | Kontra-
fakt, No Name, Mandrage, Peter 
Cmorík. Více než deset spor-
tovních turnajů včetně několika 
novinek. Akce pro celou rodinu 
a  benefiční aktivity. To vše se 
odehraje pod hlavičkou už 9. roč-
níku Slováckého léta v Uherském 

Slovácké léto: 10 dnů sportu, zábavy a koncertů

Hradišti, v aréně, která opět pojme 
250 tun písku. Slovácké léto trvá 
v Uherském Hradišti od 1. do 10. 
července. A jako každý rok bude 
vstup na všechny akce zdarma. 
Na návštěvníky čekají jak tradiční 
akce jako beachvolejbal, plážový 
fotbal nebo pétanque, tak zbrusu 
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nové aktivity. „Mezi překvapení 
můžeme řadit například turnaj 
v basketu, skateboardové závody 
nebo Velkomoravský půlmara-
ton, které se letos uskuteční právě 
v rámci Slováckého léta,“ přibližuje 
PR manažerka Petra Kučerová. 
Největší zájem veřejnosti už léta 
přitahují večerní koncerty, každý 
večer jeden. „Ani letos nezkla-
meme a přivezeme špičky české 

a slovenské hudební scény. Věříme, 
že zaujme slovenský Slávik Peter 
Cmorik nebo Patrik Rytmus Vrbov-
ský. Ale nezapomínáme ani na do-
mácí kapely. Nebude chybět Tabák, 
Argema nebo skvělá cimbálovka 
Harafica,“ dodává mluvčí. A samo-
zřejmostí jsou i benefiční aktivity. 
Kompletní program akce najdou 
zájemci na www.slovackeleto.cz. 
 /pk/
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LIMITOVANÁ EDICE WORKER
Doblò Cargo VAN XL 1,6 MTJ 105k SX L2H1

Maximum prostoru, vysoká nosnost a bohatá výbava

včetně klimatizace a rádia

již za 339 900 Kč

Kombinovaná spotřeba 4,7 – 5,4 l/100km, emise CO2 124 - 143 g/km.
Obrázek je pouze ilustrativní.

Název dealera, adresa, kontakt 

ZLINER s.r.o., tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
tel.: 577 692 508, 601 361 800
e-mail: prodejcelcv@zliner.czw w w . z l i n e r a u t o . c z

tel.: +420 577 044 220  
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu fi nišerem

Frézování živičných povrchů

Realizace a dodávka veřejného osvětlení

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

www.suszlin.cz

Přední výrobce plastových potrubních systémů 
příjme nové pracovníky na pozici:

 

O P E R Á T O R 
V E  V Ý R O B Ě

Náplň práce:  obsluha vytlačovací linky (výroba plastových trubek), balení,  

  manipulace, mezioperační kontrola kvality

Požadujeme:  střední vzdělání s vyučním listem, manuální zručnost,   

  spolehlivost, fyzickou zdatnost

Místo výkonu:  Otrokovice

Nabízíme:   adekvátní finanční ohodnocení, finanční bonusy při plnění  

  výkonnostních parametrů, věrnostní a další široké spektrum  

  zaměstnaneckých benefitů, stabilní pracovní smlouvu

Kontakt :   lenka.kunzova@pipelife.com, tel: 603 144 902

  www.pipelife.cz

         Pipelife Czech je součástí skupiny 



  HOUSE
 Humanic
 Intersport
 KARA
 Kenvelo
 KLENOTY 
       Aurum
 LINDEX
 Marionnaud
 MOHITO
 NEW YORKER

 A3 SPORT
 Baťa
 Benetton
 Blažek
 C&A
 Camaieu
 CCC
 CROPP
 Datart
 F&F
 GATE

www.centrozlin.cz

 Orsay
 Pepco
 Présence
 Reserved
 SAM 73
 Sportisimo
 Takko Fashion
 TIMEOUT
 Triumph
 Veltex JG
 Yves Rocher

NOVě TAKé OBI
       a další...

Poskládejte si SVŮJ letní outfit

NEJVÍCE
DÁRKŮ
NAKOUPÍTE
U NÁS

P
ZDARMA

BALICÍ SLUŽBA ZDARMA
Letošní vánoční nákupy vám Centro 
Zlín opět zpříjemní BALICÍ SLUŽBOU 
ZDARMA, 6.–23. 12. od 10:00 do 20:00. 
Stačí, když si v našem stánku v pasáži 
vyberete ten nejhezčí balicí papír 
a o zbytek už se postaráme…

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
Udělat radost dětem z dětských 
domovů Zlínského kraje můžete 
od 29. 11. do 18. 12. u STROMU 
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ, který u nás 
postavíme společně s radiem 
KISS Publikum.

BALICÍ
SLUŽBA
ZDARMA

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
V neděli 24. 11. od 15:00 
proběhne MÓDNÍ 
PŘEHLÍDKA s finalistkami 
soutěže Tvář Dobrého 
dne 2013.

MIKULÁŠ 
5. 12. od 15:00 do 18:00  
zavítá MIKULÁŠ již tradičně  
do pasáže obchodního centra,
kde vás zároveň čeká bohatý 
program pro děti. 

–

OTEVřENO

363 
DNí V ROCE

VíCE NEŽ

80 
OBCHODŮ
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