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Slovácko zve počtrnácté na slavnosti vína 

Rozhovor s Evou a Václavem Hudečkovými Pozvánka do Kašavy − Vesnice roku  

Do Zlína za filmem i zábavou Filmové ateliéry ve Zlíně na Kudlově změnily svou 
podobu. Ale filmový příběh pokračuje.  
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Pojďte se k nám přidat! 
MANN+HUMMEL je světová jednička v oblasti fi ltrace, vítězem 
mnoha ocenění s dlouhou fi remní historií. Stále hledáme ty 
nejlepší lidi, kteří nám pomohou udržet vysokou úroveň našich 
služeb a kvality. Do našeho  výrobního  závodu v Uherském Brodě 
hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice:

OPERÁTOR /OPERÁTORKA, SKLADNÍK, 
MANIPULANT, ELEKTRIKÁŘ, 
BRIGÁDNÍK / BRIGÁDNICE DO VÝROBY

Jedná se o práci v 3směnném 8hodinovém provozu.

Nabízíme práci na plný i zkrácený úvazek, možnost 
přivýdělku o víkendech.

� zázemí nadnárodní společnosti
� zajímavé fi nanční ohodnocení
� stravování
�  zajištění dopravy na směny ve směru Valašské Klobouky, 

Nedašov, Brumov-Bylnice

Těšíme se na Vaši žádost na: z.brod.info@mann-hummel.com 
nebo pavla.hajkova@mann-hummel.com.  
Informace také na telefonu:

572 666 302
 www.mann-hummel.cz www.oknamontplast.cz
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různých politických subjektů, které 
říkají, co by kraj měl nebo neměl 
dělat, jaký servis by měl poskytovat, 
bez toho, aniž by si autoři této před-
volební rétoriky nastudovali sku-
tečné kompetence krajů ve vztahu 
k občanům. Možná to nastudováno 
mají, jen využívají toho, že volič řeší 
své běžné denní starosti o rodinu, 
práci, odpočinek a nebude hledat 

všech pedagogických i ostatních 
pracovníků ve školství. Spolu s na-
výšením platů středního zdravot-

nického personálu je to signál, co 
je pro nás regionální politiky, ale 
také politiky na národní úrovni, 
důležité.
Letošní začátek školního roku je 
také pomyslným startem kampa-
ní politických stran před volbami 
do krajských zastupitelstev. Je prav-
da, že řada politických subjektů již 
od prázdnin oslovuje voliče růz-
nými proklamacemi typu Za lep-
ší Česko, Za naše Zlínsko, Zdravé 
zdravotnictví, Chybí nám slůně 
apod. Na tom není nic špatného. 
Co mě ale vždy dokáže takzvaně 
nadzvednout ze židle, jsou recepty 

Milí čtenáři Okna do kraje,
konec prázdnin bývá již tradičně 
spojován s  přípravami na  nový 
školní rok. Rodiče těch nejmenších 
žáčků řeší sešity a obaly, ti větší se 
o sebe zpravidla umí postarat sami, 
no a ti největší se už většinou ales-
poň psychicky připravují na první 
zkoušky dospělosti. Nastávajícím 
maturantům bych i já chtěl už dnes 
popřát, aby stále drželi přední příč-
ky v celorepublikových výsledcích 
tak, jak se to Zlínskému kraji daří 
v posledních letech. Ruku v ruce 
s  tím jim přeji, aby našli dobré 
uplatnění v praxi a svou prací při-
spěli k rozvoji Zlínského kraje. Ani 
na  pedagogy nemohu v  tomto 
směru zapomenout. Vždyť je to 
hlavně jejich zásluha, že žáci a stu-
denti mají tak dobré výsledky. O to 
víc mě těší, že s novým školním 
rokem dochází i k navýšení platů 

SloVo
úVoDEM

Za výsledky své práce se nemusíme stydět

teze v mnohdy složitých a špatně 
čitelných textech. Jsem také politik 
a v politice se pohybuji už několik 
let.  Možná právě proto dnes vím 
a stojím si za tím, že dobrý politik 
se musí umět správně pohybovat 
v prostředí veřejné správy, umět 
spolupracovat s partnery a posou-
vat výsledky kupředu. Ani kraj není 
firma, proto zkušenosti se správou 
věcí veřejných zde hrají význam-
nou roli.
Navíc co se týče výsledků práce, 
nemáme se ve Zlínském kraji za co 
stydět. S velkým potěšením jsem 
četl zprávu vyplývající z dat Čes-

kého statistického úřadu, která říká, 
že Zlínský kraj patří mezi regiony 
s největší dynamikou růstu. Není 
to pro mne překvapením. Realizo-
vali jsme řadu významných investic 
v regionu, i za cenu neustálé kritiky 
jsme s pomocí úvěru od Evropské 
investiční banky v maximální míře 
využili jedinečné příležitosti čerpání 
evropských dotací, máme kvalitní 
školství, neustále zlepšujeme pod-
mínky pro veřejnou dopravu a takto 
bych mohl pokračovat. Ale i tak je 
třeba si uvědomit, že kraj není vše-
objímající. K dobrým výsledkům 
potřebuje nápaditost, podnikavý 
duch a pracovitost managementů 
desítek firem, které úspěšně fungují 
ve Zlínském kraji. 
Proto si myslím, že není nutné bořit, 
ale je třeba navázat na již rozesta-
věné. Je to o poctivé práci a vytvá-
ření podmínek pro rozvoj všech 
oblastí, které se dotýkají občanů 
ve Zlínském kraji. Já věřím, že na ta-
kovou práci umíme navázat a lidem 
ve Zlínském kraji nabídnout spoko-
jený život a jistoty, které si zaslouží.
 
 PaedDr. Petr Navrátil,
 radní Zlínského kraje 
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Právě na středních školách, které 
jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, 
je kladen velký důraz na kvalitu 
přijímacího řízení. Tím kraj dlou-
hodobě udržuje kvalitu vzdělává-
ní. To se letos ukázalo i v zapojení 
těchto škol do pilotního projektu 
pokusného ověřování přijímací-
ho řízení do maturitních oborů. 
Ve srovnání s ostatními kraji patří 
žáci a studenti ze Zlínského kraje 
dlouhodobě mezi nejlepší v České 
republice. 

Podpora středního školství
Do  prvních ročníků základních 
a  středních škol letos nastoupí 
shodně asi 6 000 žáků. Z hlediska 
počtu žáků se školství stabilizo-
valo a střední školy mají již třetí 
rok přibližně 24 000 žáků, což je 
ovšem o zhruba 8 000 méně než 
v roce 2008. Počet absolventů a je-
jich struktura tak nepokrývá ak-

tuální požadavek firem v regionu 
a to i přesto, že ve Zlínském kraji 
byl vybudován funkční systém 
center přírodovědného a tech-
nického vzdělávání. 
Jejich role je důležitá mimo jiné 
pro zvýšení atraktivity technicky 
a  přírodovědně orientovaného 
vzdělávání dětí a  pro rozvíjení 
spolupráce středních a základních 
škol. Podpora řemesel a intenzivní 
spolupráce mezi školami a firma-
mi přinesly zvýšení zájmu žáků 
o technické obory. 
V letošním roce se podařilo pro-
pojit spolupráci středních odbor-
ných škol zřizovaných Zlínským 
krajem s Technologickou fakultou 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Díky tomu si více než sto žáků 
z   jedenácti škol zažilo, jaké to 
je být týden vysokoškolákem 
na technologické fakultě. Nejsou 
to však pouze technické obory, 

Budoucnost kraje je v kvalitním školství. Kvalitu vytvářejí nejen investice, ale i lidé

Ve Zlínském kraji je více než 600 škol a školských zařízení, 
z toho jich 99 zřizuje Zlínský kraj. Jedná se především o střed-
ní školy, základní umělecké školy, speciální školy a poraden-
ská centra. Z toho téměř polovinu tvoří střední školy.

které Zlínský kraj podporuje. Kraj 
reagoval i na rostoucí nedostatek 
zdravotního personálu v krajských 
nemocnicích a podpořil zavedení 
stipendia pro studenty zdravot-
nických oborů na vyšší zdravotní 
škole. 

Významná je i  spolupráce se 
základními školami
Přesto, že Zlínský kraj není zřizo-
vatelem základních škol, tím jsou 
obce, využívá možností, které se 
mu v oblasti spolupráce nabízejí. 
Příkladem jsou semináře na pod-
poru primární prevence a inter-
netové bezpečnosti, které se se-
tkaly s velkým zájmem pedagogů 
všech stupňů škol. 
Na jeden milion korun se navýšila 
podpora škol a neziskových orga-
nizací v oblasti environmentální-
ho vzdělávání. 
V porovnání s předchozími roky se 
jedná o trojnásobný nárůst. Díky 
tomu letos devatenáct organizací 
získalo finanční podporu. Na zá-
kladních školách Zlínský kraj pod-
poruje zvýšení kvality karierového 
poradenství.

Investice do škol
Téměř 1 miliarda korun byla 
od roku 2013 investována do za-
teplení a  rekonstrukce budov, 
modernizace učeben a dílen, ale 
třeba i do bezbariérových vstupů 
a sociálního zázemí. Od loňského 
roku se k těmto investicím přidala 
i rekonstrukce a výstavba nových 
školních hřišť. Rozvojové progra-
my na zajištění učebních pomůcek 
a zabezpečení vstupu do škol letos 
budou doplněny o program na po-
sílení interaktivní výuky a zabezpe-
čení internetové sítě a ukládání dat.

Kvalitu vytvářejí lidé
Kvalitu ale tvoří především všichni 
pracovníci škol a školských zařízení, 
včetně dobrovolných pracovníků 
a trenérů. Jejich pravidelné oceňo-
vání je nedílnou součástí činnosti 
Zlínského kraje. Pochvalu si rovněž 
zaslouží i činnost základních umě-
leckých škol, domů dětí a mládeže 
a středisek volného času. Ty jsou 
totiž nedílnou součástí školského 
systému v kraji a kvalitou své práce 
zajišťují vysokou úroveň regionál-
ního školství.   Petr Navrátil
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V krajských volbách bude usilovat o přízeň voličů  
20 politických stran, hnutí či koalic

Zlínský kraj | Celkem 20 kandidátních listin politických stran, hnutí či koalic zaevido-
vali pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje v úterý 2. srpna, kdy končila zákonná 
lhůta pro podání kandidátních listin. Bylo to přesně 66 dní před plánovanými volbami 
do zastupitelstev krajů, které proběhnou ve dnech 7. − 8. října 2016.  

Z REgIonu

Při posledních volbách do Zastu-
pitelstva Zlínského kraje v roce 
2012 kandidovalo rekordních 22 
politických subjektů, z toho uspě-
lo 6 (ČSSD, KSČM, SPO, STAN, ODS, 

KDU-ČSL). Jejich zástupci pak vy-
tvořili 45členné krajské zastupi-
telstvo. Prozatím víme, že z teh-
dejších lídrů nekandiduje Libor 
Lukáš (ODS), Petr Gazdík za STAN 

je na  druhém místě, stejně tak 
i  Lubomír Nečas za  SPO. První 
muž kandidátky ČSSD v roce 2012 
a stávající hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák bude kandidovat 
z devátého místa. Posty lídrů bu-
dou obhajovat pouze Ivan Mařák 
z KSČM a Jiří Čunek z  KDU-ČSL. 
Přesně 48 dní před konáním vo-
leb zašlou pracovníci krajského 
úřadu seznam zaregistrovaných 
kandidátních listin starostům obcí 
na území kraje. O tři dny později, 
dne 23. srpna, Státní volební ko-
mise vylosuje čísla, kterými budou 
označeny jednotlivé kandidátní 
listiny. 
Informace k volbám do krajského 
zastupitelstva, včetně seznamu 
všech kandidujících stran, jsou 
zveřejněny na  webu Zlínského 
kraje www.kr-zlinsky.cz.  /rj/

Programová podpora z  Fondu 
Zlínského kraje se letos blíží 22 mil. 
Kč. Mimo jiné představuje téměř 
70 podpořených oddílů v činnosti 
mládeže a více než 300 podpoře-
ných jednorázových akcí. Jedná se 

zejména o podporu pravidelné čin-
nosti sportovních oddílů v oblasti 
mládeže, organizaci sportovních 
akcí místního nebo regionálního 
charakteru, podporu mladých re-
prezentantů a podporu činnosti 

Do mládežnického sportu jde ze Zlínského kraje každým rokem více peněz

Zlínský kraj | Částkou převyšující 126 milionů korun podpořil Zlínský kraj sportovní akti-
vity v letech 2013 až 2016. Významnou část tvořila i podpora mládežnického sportu, která 
každým rokem rostla (14 mil. Kč ve 2013, 15,6 mil. Kč ve 2014, 16,4 mil. Kč ve 2015, 2016 jako 
součást Fondu Zlínského kraje).

handicapovaných sportovců. Kraj 
dotačně podporuje významné 
sportovní akce v celém regionu – 
McDonald Cup, Mistrovství Evropy 
hráčů do 21 let, Barum rally apod.
Zásadní úlohu v otázce existence 
většiny sportovních klubů hraje 
veřejná podpora sportu, tedy pod-
pora na krajské či městské úrovni. 
Pozitivní zprávou letošního roku je 
to, že se zásadním způsobem zlep-
šila podpora ze strany ministerstva 
školství. Na investiční projekty při-
jde 41 mil. korun a 240 oddílů obdrží 
na činnost celkem 21 mil. korun.    
„Je pro nás důležité, aby se zlepšo-
valy podmínky pro sportovní akti-
vity nejen vrcholových sportovců, 
ale i amatérů, dětí a mládeže. Kraj 
nezapomíná ani na podporu těch, 
kteří vrcholový sport provozovat 
nechtějí. Vždyť sport je u této vě-
kové skupiny nejlepší prevencí 
kriminality. Proto se snažíme pod-

Chirurgové odoperovali 
dva velké nádory 

Zlín | Dva velké nádory o váze 
větší než 27, resp. 12 kilogra-
mů vyoperovali pacientům 
lékaři chirurgického odděle-
ní zlínské Krajské nemocnice  
T. Bati. U mužů ve věku 68 a 40 
let se jednalo o zhoubné tu-
mory. Starší pacient byl v ne-
mocnici hospitalizovaný přes 
půl roku, mladší mohl 12 dní 
po operaci odejít domů. Oba 
dva jsou v další péči onkologů. 
„Starší pacient měl hodně při-
družených onemocnění. Typ 
a objem nádoru však nedá-
val uspokojivé šance na jeho 
zmenšení nebo vyléčení jinou 
než chirurgickou cestou,“ řekl 
primář chirurgického oddě-
lení KNTB profesor Jiří Klein. 
Pooperační průběh byl podle 
očekávání extrémně náročný. 
Komplikace si vyžádaly reo-
perace a náročnou intenzivní 
a rehabilitační péči.  /kh/

McDonald Cup 2016. | Foto: archiv

Zastupitelstvo Zlínského kraje. | Foto: archiv

porovat činnost Asociace školních 
sportovních klubů pro zapojení co 
největšího počtu žáků ZŠ do postu-
pových soutěží,“ řekl Petr Navrátil, 
radní Zlínského kraje odpovědný 
za oblast školství a sportu. Mimo 
to Zlínský kraj každý rok vyhlašu-
je anketu o nejlepšího sportovce 
Zlínského kraje, vysílá početnou 
výpravu na Olympiádu dětí a mlá-
deže, kterou již dvakrát také pořá-
dal. „Mládež potřebuje své vzory, 
proto pořádáme i tento typ aktivit,“ 
doplnil Navrátil. 
Individuální podpora významných 
projektů se od roku 2013 zvýšila pě-
tinásobně a v letošním roce činila 
zatím více než 15 mil Kč. Mezi úspěš-
ně realizované projekty patří napří-
klad projekt Bezpečná branka, který 
umožnil i malým oddílům vybavit 
hřiště certifikovanými brankami. 
Vloni byl zahájen program na re-
konstrukci a výstavbu školních hřišť. 
V letošním roce plánujeme postavit 
jedno hřiště za 9 mil. korun a dvě 
dostanou nový povrch. „Mládež 
potřebujeme ke sportu podchytit, 
pro mnohé rodiny je náročné spor-
tovní aktivity dětí financovat. Dnes 
už není sport zadarmo, ale děláme 
vše pro to, aby se ke sportu dosta-
ly i děti ze sociálně slabších rodin,“ 
uzavřel radní Navrátil.  /rj/
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Zlínský kraj | Podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park, specializovaná 
školení, analýzy, technologické burzy, poradenství v inovačním podnikání a další 
služby pro inovující podnikatele nabízí Technologické inovační centrum, jehož za-
kladatelem je Zlínský kraj společně s univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. To je jedna 
z aktivit, kterou na svém území podporuje Zlínský kraj v oblasti podnikání.

Z REgIonu

Mapování a propagace inovací
Od začátku letošního roku se zde rozběhl třía-
půlletý projekt s názvem Smart akcelerátor fi-
nancovaný z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Mezi tři hlavní aktivity pro-
jektu patří mapování potřeb, vytvoření systému 
pro sdílení dat a komunikaci aktérů inovačního 
prostředí, dále vytvoření značky „brandu“ regio-
nu Zlínského kraje, jakožto inovačního prostředí, 
a také tzv. asistence, tj. poskytování voucherů 
veřejným subjektům na přípravu projektové 
dokumentace min. 6 strategických projektů, 
které přispějí k dalšímu rozvoji inovačního pro-
středí regionu. „Předkladatelem projektu Smart 
akcelerátor je odbor strategického rozvoje kraje. 
Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj ino-
vačního prostředí ve Zlínském kraji v souladu 
s Národní výzkumnou a inovační strategií pro 
inteligentní specializaci České republiky a její 
krajskou přílohou za Zlínský kraj,“ upřesnil hejt-
man Zlínského kraje Stanislav Mišák. Celkový 
rozpočet projektu je necelých 27 mil. korun. 

Propojení podnikatelů s univerzitami
V letech 2012 až 2015 kraj nabízel podnikate-
lům tzv. inovační vouchery, díky kterým byla 
nastartována celá řada nových spoluprací 
podnikatelských subjektů s vysokými školami. 
„Podnikatel se mohl spojit s vybranou vysokou 
školou a společně navrhnout a testovat nové po-
stupy ve výrobě, které posunuly firmu kupředu,“ 
doplnil hejtman Mišák. Celkem 124 podnikatelů 
realizovalo ve spolupráci s univerzitami inovace 
svých výrobků či služeb. Propojení podnikatel-
ského a univerzitního prostředí bylo realizováno 
díky evropským dotacím ve výši 16, 3 mil. korun.  

Prezentace dobrých příkladů
Ve spolupráci s Technologickým inovačním cen-
trem je již od roku 2006 každoročně vyhlašová-
na soutěž Můj první milion, která je určena pro 

všechny zájemce, kteří si chtějí otestovat svůj 
podnikatelský nápad a nastartovat své podni-
kání. Do soutěže se z velké části hlásí mladí lidé, 
kterým se tak otevírá možnost získat zpětnou 
vazbu pro rozjezd podnikání od odborníků 
z praxe. Od roku 2009 je vyhlašována soutěž Ino-
vační firma Zlínského kraje, která si rovněž klade 
za cíl zviditelnit úspěšné a progresivní společ-
nosti z regionu a podpořit tak rozvoj inovačního 
prostředí. Každým rokem je pak ve Zlínském kraji 
vyhlašována prestižní soutěž Podnikatel roku, 
která vrcholí vyhlášením nejlepšího podnikatele 
v daném roce na pražském Žofíně. 

Sdílení znalostí a zkušeností
Sdílení a spolupráce podnikatelských subjektů 
ve Zlínském kraji v rámci specializovaných oborů 
probíhá prostřednictvím klastrů, k jejichž vzniku 
či rozběhu u většiny z nich finančně přispěl také 
Zlínský kraj. Podpořen byl zejména plastikářský, 
sklářský a ovocnářský klastr i aktivity směřující 
k potenciálnímu vzniku strojírenského klastru. 
Pro menší a střední podniky, které chtějí ob-
chodovat na trzích Ruska a Číny, kraj podporuje 
fungování Kontaktního centra pro východní 
trhy, které poskytuje informační a poradenskou 
činnost nebo organizuje semináře a obchodní 
mise. Kromě toho nabízí i řadu dalších služeb, 
například pomoc při prověřování spolehlivosti 
potenciálních obchodních partnerů, registra-
ci ochranných známek nebo řešení soudních 
sporů.

Nabídka pro investory
Zlínský kraj má zpracovánu databázi nevyuží-
vaných objektů a ploch, tzv. brownfields, které 
jsou nabízeny k revitalizaci potenciálním inves-
torům. Aktuálně je v této databázi podrobně 
zmapováno na celém území kraje 147 „brown-
fieldů“. Kompletní databáze je veřejně přístupná 
na webových stránkách Zlínského kraje.

Kraj je tvůrcem prostředí, ne firma

Sociální podnikání
Stranou zájmu Zlínského kraje nezůstává ani 
tzv. sociální podnikání, kterým se rozumějí 
podnikatelské aktivity prospívající společnosti 
a vytvářející pracovní příležitosti pro osoby se 
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Pro 
zástupce sociálních podniků i pro ty, kteří o zalo-
žení sociálního podniku teprve uvažují, pořádá 
kraj pravidelně informační semináře věnované 
tomuto tématu a ve spolupráci s partnery na-
pomáhá také formou poradenství či konzultací 
konkrétních podnikatelských záměrů potenci-
álních podniků.

Podpora cestovního ruchu
Velký kus práce v oblasti podpory podnikání 
odvádí také Centrála cestovního ruchu Východ-
ní Moravy, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj. 
Od roku 2007 permanentně pracuje na propaga-
ci regionu doma i v zahraničí. V období let 2009 
- 2015 byl nárůst počtu návštěvníků v regionu, 
kteří zde přenocovali, o 33 procent. Zvýšením 
atraktivity regionu dochází ke zvýšení návštěv-
nosti, což vede k poptávce po službách v oblasti 
cestovního ruchu (ubytování, občerstvení, atrak-
ce apod.), které poskytují podnikatelé. „Musíme 
si uvědomit, že kraj je tvůrcem prostředí, nemá 
jiné nástroje, jak ovlivnit podnikání v regionu. 
Proto se snaží o spolupráci s obchodními, agrár-
ními komorami či jinými partnery na regionální 
úrovni a podporuje propagaci dobrých příkladů,“ 
řekl hejtman Stanislav Mišák. V letech 2007 až 
2014 ekonomika Zlínského kraje vzrostla o 19,5 
procent a celorepublikově se tak řadí k nejrychleji 
se rozvíjejícím regionům.  /rj/

Technologické inovační centrum ve Zlíně | Foto: TIC

Jsme Zlínský kraj
Zlínský kraj | Představit občanům i návštěvní-
kům Zlínského kraje jeho zajímavosti, kuriozity 
a NEJ a také ukázat, jak je v mnoha ohledech náš 
kraj jedinečný, je smyslem aktivity nazvané „Jsme 
Zlínský kraj", kterou připravilo tiskové oddělení 
krajského úřadu.
Vydána byla brožurka, jež v  celkem třinácti 
kapitolách atraktivní formou představuje roz-
manitost Zlínského kraje. Čtenáři se mimo jiné 
dozvědí, která obec v kraji je nejstarší, kolik je 
v kraji kilometrů silnic a železnic, nebo které 
známé filmy se zde natáčely. V elektronické po-
době (formátu PDF) je brožurka volně k dispozici 
na webových stránkách Zlínského kraje (odkaz 
Jsme Zlínský kraj).
„Vydáním brožurky naše aktivita zdaleka nekon-
čí, v mapování zajímavostí budeme pokračovat, 
neboť je pořád co nového objevovat. Vyzýváme 
všechny zájemce, aby se s námi podělili o své 
poznatky či připomínky a pomohli vytvářet bo-
hatou studnici informací o našem kraji," uvedl 
Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu. 
Příspěvky je možno posílat na e-mailovou ad-
resu jsmezlinskykraj@kr-zlinsky.cz. Internetová 
databáze je dostupná na webových stránkách 
Zlínského kraje, odkaz Jsme Zlínský kraj.  /rj/



Zlínský kraj | S novým studijním programem 
vstupuje do začínajícího akademického roku 
2016/2017 Fakulta logistiky a krizového řízení 
(FLKŘ), která sídlí v Uherském Hradišti a je sou-
částí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Jde 
o navazující magisterský program s názvem Bez-
pečnost společnosti. „Program prohlubuje zna-
losti studentů ve společensko-vědních, právních, 
manažersko-ekonomických disciplínách a v in-
formatice a učí je aplikovat tyto znalosti v praxi,“ 

vysvětlil děkan fakulty Jiří Dostál. Ve druhém roč-
níku se studijní program dělí na specializace, a to 
na Rizikové inženýrství, Ochranu obyvatelstva, 
Environmentální bezpečnost a Rizika výrobních 
a logistických procesů.
FLKŘ je nejmladší fakultou UTB, vznikla v roce 
2009 a má přibližně 800 studentů. Absolventi fa-
kulty jsou schopni samostatně řešit mimořádné 
události (povodně, požáry, únik nebezpečných 
látek, pandemie, teroristický útok).  /jb/

Součástí této proměny je vznik Filmového uzlu 
Zlín, zábavně-vzdělávacího centra, které ve čty-
řech patrech dvou budov o celkové podlahové 
ploše více než dva tisíce metrů čtverečních na-
bízí bohatý program pro všechny generace. Je 
otevřen dětem z mateřských škol, žákům základ-
ních škol, studentům středních a vysokých škol, 
rodičům s dětmi, dospělým, odborné veřejnos-
ti, seniorům, studentům univerzit třetího věku, 
účastníkům společenských událostí a firemních 
akcí. Pravidelně se zde budou konat různorodé 
přednášky, komentované prohlídky, animač-
ní dílny a tematické večery. Vedle rozsáhlých 
expozičních prostor tu najdete workshopové 
místnosti a  stylovou kavárnu, které během 
příštích tří měsíců ještě doplní zrekonstruovaný 
kinosál. Filmový uzel Zlín chce prezentovat his-
torii a tradice, současně však sleduje a využívá 
aktuální trendy. Není muzeem či skanzenem, 
třebaže v jeho prostorech silně rezonuje od-
kaz zakladatelů ateliérů. Chce být důstojným 
pokračováním dlouhého a bohatého zlínského 
filmového příběhu, prostorem a příležitostí pro 

každou osobnost, pro každého zájemce o umění, 
vědění a potěšení z nich.
Výhodou Filmového uzlu Zlín je bezbariérovost, 
množství nabízených služeb, celoroční provoz, 
poloha areálu v blízkosti centra krajského města, 
dobrá dopravní dostupnost se zastávkou MHD, 
harmonické přírodní prostředí lokality filmových 
ateliérů a blízkého okolí. Nové filmové centrum 
ve Zlíně na Kudlově najdete rovněž na internetu, 
na webových stránkách www.filmovyuzel.cz 
anebo na Facebooku.  /jm/

Valašské Meziříčí | Letní obloha, dny volna, 
teplé noci, to vše přispívá ke zvýšenému zá-
jmu o večerní i denní astronomická pozoro-
vání na hvězdárnách našeho kraje. Hvězdárna 
Valašské Meziříčí nabízí a realizuje v tomto létě 
několik nových programů. První novinkou 
letošního léta je speciální nabídka večerních 

uTB otevírá nový studijní program Bezpečnost společnosti

Zlínský filmový příběh pokračuje

Hvězdáři jezdí do obcí 

Zlín | Filmové ateliéry ve Zlíně na Kudlově v posledních letech proměnily svou 
podobu. otevřely se veřejnosti a připravují pro místní obyvatele i pro turisty řadu 
atraktivních služeb.

Senioři soutěžili v pétanque

Kraj si zaslouží leteckou záchranku 

Zlín | Zlínský Domov pro seniory Burešov hos-
til již 7. ročník celomoravského turnaje ve hře 
pétanque „Morava Cup“. Zúčastnili se jej klienti 
domovů pro seniory ze všech pěti moravských 
krajů. Akci společně s partnery uspořádal Zlínský 
kraj. „Vnímám, jak moc tato hra seniory těší. Opa-
kovaně se zúčastňují turnajů, trénují a celkově je 
to nabíjí pozitivní energií,“ uvedla krajská radní 
pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan, 
která spolu s dalšími hosty přišla soutěžící osob-
ně povzbudit. Z vítězství v turnaji se radoval tým 
Domova pro seniory Slunečnice Ostrava.   /jv/

Zlínský kraj | Na území Zlínského kraje je 
vybudovaná síť 16 stanovišť zdravotnické zá-
chranné služby. Zlínský kraj do staveb a úprav 
objektů pro záchrannou službu investoval 
315 mil. korun. „V současnosti jsou záchranáři 
i na těch nejvzdálenějších místech do 20 mi-
nut. Díky těmto zlepšením se podařilo zachrá-
nit mnoho životů. Co však nutně potřebujeme 
a co by Zlínskému kraji výrazně pomohlo, je 
stanoviště letecké záchranné služby,“ uvedl 
Lubomír Nečas, náměstek hejtmana Zlínského 
kraje pro oblast zdravotnictví. 
Zlínský kraj zůstává na Moravě jediný, který 
leteckou záchrannou službu nemá. Lubomír 
Nečas vysvětlil, k čemu by letecká záchranka 
kraji sloužila: „Výrazně by pomohla v akutních 
případech, kdy rozhodují minuty - při automo-
bilových nehodách nebo vážných zraněních 
a v místech, kde je těžce přístupný terén. Jen 
za loňský rok to byly stovky případů, kdy by 
byla k nehodám právě letecká záchranka vy-
slána - jenže v našem kraji není a museli jsme 
spoléhat na volné kapacity leteckých záchra-
nek z okolních krajů.“
Ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínské-
ho kraje Josef Valenta vnímá potřebu letecké 
záchranky v kraji stejně. „Nemáme u nás fa-
kultní nemocnici se specializovanými centry. 
O to víc nám schází vrtulník, abychom pacienty 
na tato pracoviště do jiných krajů mohli rychle 
dopravit. O potřebě zřídit leteckou záchranku 
ve Zlínském kraji je ministerstvo zdravotnictví 
informováno. Věřím, že je jen otázkou dalšího 
úsilí, jednání a času, kdy se i naši občané do-
čkají letecké záchranné služby,“ prohlásil Josef 
Valenta, ředitel krajské záchranky.  /red/
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astronomických pozorování pro občany obcí 
nejen Zlínského kraje. Ve spolupráci s vedením 
obcí vycházíme vstříc zájemcům o astrono-
mická pozorování (zejména rodinám s dětmi), 
kteří mají z různých důvodů omezené možnosti 
přijet přímo k nám. Oslovili jsme několik desítek 
obcí a potěšilo nás, že v mnoha z nich starostky 
a starostové naši nabídku přijali a obohatili tak 
rozsah zábavných a vzdělávacích akcí pro své 
malé i velké občany. Pozorování provádíme 
pomocí přenosných dalekohledů, které byly 
pořízeny z prostředků Zlínského kraje a úspěš-
ných projektů spolufinancovaných fondy EU. 
Příroda nám toto léto přichystala k prohlídce 
takové perly, jakými jsou planety Saturn a Ju-
piter, či méně nápadný Mars. Podle možností 
také Měsíc. 
Začátkem listopadu 2016 připravuje valašsko-
meziříčská hvězdárna ve Zlínském kraji v rámci 
Týdne vědy a techniky celou řadu zajímavých 
a unikátních akcí.  /tz/



Zlínský kraj | Velký úspěch si před 
nedávnem připsala obec Kateřinice 
ze Zlínského kraje. Zařadila se totiž 
mezi šest obcí v Evropě, kterým 
odborná porota udělila Evropskou 
cenu obnovy vesnice. Klání o tuto 
prestižní cenu se koná jednou 
za dva roky a postupují do něj ví-
tězové soutěží o vesnici roku z jed-
notlivých evropských zemí. Letoš-
ního ročníku se zúčastnilo celkem 
24 obcí.
Kateřinice zúročily své vítězství, 
kterého v České republice v soutě-
ži Vesnice roku dosáhly v roce 2014. 
V celostátním kole této soutěže však 
v posledních letech nebyly jediným 
celkovým vítězem ze Zlínského kra-
je. V roce 2011 totiž triumfovala Ko-
mňa, v roce 2008 Lidečko a v roce 
2006 Liptál. Za posledních deset let 
tak obec ze Zlínského kraje zvítězila 
na celostátní úrovni hned čtyřikrát.
„Tyto krásné výsledky určitě nejsou 
dílem náhody a svědčí o tom, že 
ve Zlínském kraji se na venkově žije 
dobře. Je to hlavně díky místním 
lidem, kteří o své domovské obce 
pečují a navíc zde udržují bohatý 
společenský život a rozvíjejí místní 

tradice. Vždy je ale určitě co zlep-
šovat a o to se snaží i Zlínský kraj. 
Každoročně vynakládáme na dal-
ší rozvoj venkova desítky milionů 
korun, podporujeme například re-
konstrukce místních komunikací, 
revitalizace veřejných prostranství 
či projekty vodohospodářské infra-
struktury. Obcím finančně pomá-
háme také při tvorbě a aktualizaci 
jejich územních plánů," uvedl ná-
městek hejtmana Zlínského kraje 
Ivan Mařák, který je za rozvoj ven-
kova zodpovědný.
Zlínský kraj podporuje také samot-
nou soutěž Vesnice roku, každoroč-
ně vyhlašovanou Ministerstvem pro 
místní rozvoj a dalšími institucemi. 
Oceněným obcím kraj pravidelně 
přiděluje významné finanční dary 
ze svého rozpočtu. V letošním roce 
mezi ně rozdělil celkem 1,2 milionu 
korun, v posledních deseti letech 
to bylo celkově více než 18 milio-
nů korun. Snaží se obce motivovat 
k účasti v soutěži, jejímž cílem je 
nejen vyzdvihnout aktivity obcí, 
ale zejména povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova.  /jv/

Kateřinice bodují v Evropě
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Štítná nad Vláří | nejlepší sedlák PRo-BIo Svazu ekologických zemědělců 2016 hospodaří 
ve Zlínském kraji. Soška pro nejlepšího sedláka doputuje do Štítné nad Vláří 10. září 2016, 
kdy se zároveň otevřou brány farmy veřejnosti.
Ekofarma Javorník CZ, s.r.o, eko-
logicky hospodaří od roku 1998 
ve čtyřech katastrech v okolí Štít-
né nad Vláří na výměře přes 1 700 
hektarů. Na farmě funguje mlékár-
na, pekárna a pěstitelská pálenice. 

Neméně důležité jsou mimozemě-
dělské činnosti, zejména dřevový-
roba a výroba sirných knotů a svící 
i agroturistika. Podnik je důležitým 
zaměstnavatelem v regionu, který 
ve spolupráci s dceřinými společ-

nostmi dává celoročně práci třem 
stovkám lidí v regionu.
„Ekologické zemědělství se netýká 
pouze malých rodinných farem. 
Existují také velké podniky příklad-
ně hospodařící na stovkách hek-

tarů, které patří mimo jiné mezi 
důležité zaměstnavatele,“ uvedla 
Kateřina Urbánková, manažerka 
PRO-BIO Svazu ekologických ze-
mědělců. 
Slavnostní den ve Štítné nad Vlá-
ří bude zahájen dožínkovou mší 
v kostele sv. Josefa v 8.00. Brány 
ekofarmy Javorník se otevřou 
v 11.00. „Na návštěvníky budou 
čekat průvodci, kteří jim předsta-
ví jednotlivé části podniku. Kromě 
stájí pro dojnice a skot se budou 
moci lidé podívat, jak se vyrábí 
biosýry, peče pečivo v pekárně, 
či jak vypadá moderní pěstitelská 
pálenice. Součástí programu bude 
také předání ocenění soutěže Čes-
ká biopotravina 2016,“ řekl Josef 
Tománek, ředitel společnosti.
„Den otevřených faremních vrat“ 
se koná symbolicky v září, které 
je Měsícem biopotravin. Organi-
zují jej farma Javorník CZ, s.r.o., 
a PRO-BIO Svaz ekologických ze-
mědělců, z.s., ve spolupráci s In-
formačním střediskem pro rozvoj 
Moravských kopanic, o.p.s. Záštitu 
nad akcí převzal hejtman Zlínské-
ho kraje Stanislav Mišák.  /tz/

Z REgIonu

Ekofarma Javorník − nejlepší biosedlák v republice
Ekologické zemědělství lze provozovat i na velké farmě. | Foto: archiv

Hejtman Zlínského kraje  

MVDr. Stanislav Mišák
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Sedmašedesátiletá paní Hana se loni v květnu, 
po náhlé smrti manžela, který jí zajišťoval veš-
kerou péči, ocitla zcela bez pomoci. Rodina se 
o ni postarat nemohla, protože jediný syn byl 
právě hospitalizovaný v nemocnici. Paní Hana 
se obrátila na úřednici na sociálním odboru 
v místě, kde bydlela. Vyplnily společně žádost 
a poslaly ji do domova pro seniory. V červnu 
se konalo sociální šetření, kterým se zjistilo, že 
paní je imobilní, potřebuje polohování, potře-
buje pomoc při hygieně, oblékání i podávání 
stravy. Ještě do konce června dostala paní 
Hana nabídku místa v domově pro seniory. 
Nejedná se o ojedinělý případ. Jen pár měsíců 
čekali letos na místa v domově i další senioři. 
Devětaosmdesátiletý muž ze Vsetínska v úno-
ru 2016 projevil zájem o umístění do domova. 
Předchozích šest let se o něho starala dcera 

Péče o seniory má v obci Lukov nedaleko Zlí-
na dlouhou tradici. Domov pro seniory stojí 
na místě někdejšího útulku pro přestárlé, 
který nechali na konci devatenáctého sto-
letí vybudovat majitelé lukovského panství 
František a Sarolta Seilernovi. V současné 
době má domov kapacitu 217 míst. „Sto de-
vadesát šest míst je v domově pro seniory 
a jednadvacet míst v domově se zvláštním 
režimem, kde jsou klienti s Alzheimerovou 
chorobou,“ upřesnila ředitelka domova Mi-
chaela Procházková.

Kolik máte v seznamu žadatelů o místo?
V současné době je u nás podáno 1 200 
žádostí. Většina žadatelů v danou chvíli 
nemá zájem nastoupit a žádost si přejí 
ponechat v seznamu jako takovou po-
jistku na horší časy. 

Jste s žadateli v kontaktu?
Každý rok žadatele kontaktujeme s dota-
zem, jaká je jejich aktuální situace. Tři čtvrtiny 
z nich nám odpovídají, že zatím nemají zá-
jem o umístění. Mezi zbývajícími je řada těch, 
kteří mají podanou žádost na více domovů.

Jak se  posuzují žádosti o umístění do do-
mova pro seniory?
Čekací doba se liší dle toho, zda žadatel má 
zájem o umístění výhradně na 1lůžkovém 
pokoji nebo i na vícelůžkovém pokoji a zda 
se jedná o službu Domov pro seniory nebo 
Domov se zvláštním režimem. Při přijetí 
nerozhoduje datum podání žádosti, ale ak-
tuální zdravotní stav a žadatelova situace. 
Z tohoto důvodu doporučujeme podání 
žádosti zájemcům spíše až ve chvíli, kdy je 
to pro ně skutečně aktuální. Za rok 2015 jsme 
přijali 80 klientů.

Jaký je průměrný věk vašich klientů?
Průměrný věk seniorů, kteří u nás žijí, je 
83 let.  /sd/

Zlínský kraj | Vytvoření takzvaného Kompe-
tenčního centra přinese výhody Zlínskému kraji, 
obcím i všem občanům. Pracoviště by se mělo 
zaměřit na sběr a analýzu veškerých relevantních 
sociodemografických dat, přenos zkušeností 
a dobré praxe mezi odborníky nejen v sociální 
oblasti. Demografická data a nejrůznější měřitel-
né údaje o úrovni života ve Zlínském kraji bývají 
nezbytným východiskem řady projektů, na které 
se snaží krajská samospráva získat peníze ze stát-
ních dotačních programů či projektů Evropské 
unie. Informace z Českého statistického úřadu 

Jak dlouhé je čekání na místo v domově pro seniory? 

Kompetenční centrum napomůže správným rozhodnutím 

nerozhoduje datum podání 
žádosti, ale aktuální situace

Zlínský kraj | Kapacita domovů pro seniory ve Zlínském kraji patří v České republice 
k těm největším. Pokud se starší člověk ocitne ve složité situaci a sociální pracovník 
vyhodnotí, že služba domova pro seniory je vhodným řešením, jak mu pomoci, trvá 
vyřízení formalit a umístění několik týdnů až měsíců.

V domovech je o seniory postaráno. | Foto: archiv
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a pečovatelská služba. Jeho zdravotní stav se 
ale postupně zhoršoval, potřeboval pomoc 
při hygieně, oblékání i při jídle a pohyboval 
se na vozíčku. V červnu 2016 mohl nastoupit 
do domova. Několik měsíců čekala i šestade-
vadesátiletá žena z Kroměřížska. Když sociální 
pracovníci v listopadu 2015 zjistili, že stará 
paní žije v domácnosti, kde jsou bariéry a kvůli 
schodům do domu nebyla půl roku venku, 
potřebuje celodenní dohled a dopomoc, na-
bídli jí v březnu 2016 místo v domově, které 
hned přijala.
„Jsem v kontaktu s řediteli domovů pro se-
niory ve Zlínském kraji, kteří potvrzují, že 
o umístění žadatele do domova rozhoduje 
jeho aktuální situace a zdravotní stav,“ uvedla 
radní pro sociální oblast Taťána Valentová 
Nersesjan. Naléhavé případy se často podaří 
vyřešit v horizontu týdnů. Ve statistikách po-
čtu žadatelů o místo v domově pro seniory 
hrají velkou roli ti lidé, kteří si podali žádost 
o  umístění do  domova jen jako pojistku 
do budoucna. Navíc žádost nepodávají jen 
do jednoho domova, ale hned do několika za-
řízení. Velmi často se pak stává, že jim sociální 
pracovník nabídne místo v domově, kde se 
uvolní kapacita, ale senior místo odmítne, ne-
boť službu zatím nepotřebuje. Nebo odmítne, 
protože by raději šel do jiného domova, a tak 
čeká další měsíce. Sociální pracovníci ho však 
dál musí vést v seznamu žadatelů. „Zatím 
patří čekací lhůty na umístění do domova 
v našem kraji k celorepublikově nejkratším. 
Kraj každoročně mapuje situaci a v případě 
potřeby je připraven navyšovat kapacity v do-
movech pro seniory,“ uvedla Taťána Valentová 
Nersesjan.  /sd/

nejsou pro specifické krajské projekty dostatečné 
a kraj musí zadávat dodatečná šetření. 
 „Tento projekt osobně vnímám jako strategický, 
protože do oblasti sociálních věcí, ale i do souvi-
sejících oborů, jako je například zdravotnictví či 
školství, může vnést cennou databázi kompati-
bilních informací, potřebných pro řídicí a roz-
hodovací procesy v mnoha oblastech, ať už se 
jedná o nabídku sociálních služeb, sociálního 
bydlení, o podporu rodin s dětmi, o zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením a celou šíři 
dalších možností. Budou je využívat nejen kraj, 

SoCIÁlnÍ oBlAST

Rok 2012 Rok 2016

Počet lůžek v pobytových službách pro seniory 3 364 3 592

Podíl lidí nad 65 let na počtu obyvatel kraje 17 % 19 %

Podíl lidí nad 85 let na počtu obyvatel kraje 1,6 % 1,8 %

ale i města, obce, neziskové organizace, vzdělá-
vací instituce i zaměstnavatelé, investoři a pod-
nikatelé. Nyní jsme ve stádiu příprav, a pokud 
by byl projekt schválen, jeho vlastní realizace 
by probíhala v letech 2017-2018,“ sdělila krajská 
radní Taťána Valentová Nersesjan, zodpovědná 
za sociální oblast.
Podle radní Taťány Valentové Nersesjan sice 
existují různé studie a databáze zaměřené vždy 
na určitou dílčí oblast, ty však nejsou mezi sebou 
propojené. „Nejedná se o žádnou velkou budo-
vu, žádný nový úřad. Konkrétní podobu tohoto 
pracoviště včetně personálních a finančních ná-
roků určí teprve studie proveditelnosti,“ dodala 
radní Taťána Valentová Nersesjan.  /hm/
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Kašava slavila titul Vesnice roku Zlínského kraje | Z rukou ministra zemědělství Mariána Jurečky převzal starosta obce Kašava Josef Jarcovják zlatou 
stuhu pro Vesnici roku a od hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka dárkový šek s částkou 500 000 korun. „Život v obcích je potřeba podpořit, což 
je v zájmu vedení kraje. Kraj si práce v obcích velmi váží, protože pokud se rozvíjí města a obce, tak se také rozvíjí kraj," řekl hejtman Stanislav Mišák.

Mezinárodní nohejbalový turnaj | Už po dvacáté se ve Vsetíně sešli 
nohejbalisté každého věku i výkonnosti, aby se utkali na mezinárodním 
turnaji CLIMAX Valach OPEN Vsetín. Soutěžilo 27 týmů z pěti zemí, při-
čemž poprvé přijeli hráči až z Ukrajiny. „Turnaj jsem s nadšením sledovala 
jako divák, a na závěr jsem měla tu čest předat ocenění těm nejlepším,“ 
uvedla radní Zlínského kraje Taťána Valentová Nersesjan. Roli favorita 
ve výkonnostní kategorii potvrdil Vsetín A ve složení Ján Brutovský, Ru-
dolf Vichtora a Ladislav Stupák. Následovaly druhé Košice a třetí Vsetín B.  

oBRAZEM

Tradiční setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině | Stovky lidí 
z obou stran česko-slovenské hranice se setkaly na vrcholu Velké 
Javořiny v Bílých Karpatech na  již čtyřiadvacátých Slavnostech 
bratrství Čechů a Slováků. Mezi návštěvníky byli také představitelé 
Zlínského kraje – hejtman Stanislav Mišák, který tradičně nad akcí 
převzal záštitu, jeho náměstek Lubomír Nečas a radní Petr Navrátil, 
Ladislav Kryštof a Josef Novák. Na návštěvníky akce čekal pestrý 
kulturní program, v  jehož rámci se představily hudební soubory 
z Česka i Slovenska. 

Kudy povedou dálnice 
D49 a D55? | Mapa zachy-
cuje trasy obou důležitých 
dopravních staveb D49 
Hulín – Fryšták (17,3 km) 
a  D55 jihovýchodní ob-
chvat Otrokovic (3,1 km), 
pro které se podařilo získat 
výjimky a nebude se na ně 
vztahovat novela zákona 
o vlivu na životní prostředí, 
tzv. EIA. Obě stavby, které 
mají pro Zlínský kraj velký 
význam, by měly být příští 
rok připraveny k realizaci.  
Evropská komise potvrdi-
la, že jsou součástí deseti 
prioritních staveb. Ostatní 
silnice, na které se vztahu-
je novela EIA, budou čekat 
přibližně o dva roky déle. 
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nastupující česká houslová elita prošla 
Akademií Václava Hudečka
luhačovice | Součástí prázdninového kulturního života lázní luhačovice je již dvacet 
let věhlasná Akademie Václava Hudečka.
Světoznámý houslový virtuos zahájil svoji str-
mou cestu mezi českou a mezinárodní inter-
pretační elitu v šedesátých letech dvacátého 
století. Již v patnácti letech dne 12. listopadu 
1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal 
Philharmonic Orchestra. O den později ho sly-
šel legendární David Oistrach, předpověděl mu 
velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou 
pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti 
v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. 
Od svého londýnského debutu vystupoval 
po celém světě na nejprestižnějších pódiích 
a s nejlepšími světovými orchestry. 
Václav Hudeček se dlouhodobě stará o nastu-
pující českou interpretační generaci, a to jak 
každoročním pořádáním letních houslových 
kurzů v Luhačovicích, tak představováním těch 
nejlepších absolventů jako hostů na svých kon-
certech. Do Luhačovic pravidelně jezdí i se 
svojí manželkou, herečkou a spisovatelkou 
Evou Hudečkovou.

Letos pořádáte v Luhačovicích už dvacá-
tý ročník Akademie Václava Hudečka. Jak 
Akademie vznikla? Jak se během těch let 
festival vyvíjel? Co pro vás oba tento pro-
jekt znamená?
V. H.: Akademie vznikla původně jako houslo-
vé kurzy v Kroměříži, na které mě přizval můj 
učitel z  dětství Bohumil Kotmel. Po  dvou 
letech jsme se přesunuli do Luhačovic. Bo-
humil Kotmel se začal věnovat jiné činnosti 
a nám zůstaly kurzy, které jsme přejmenovali 
na akademii, abychom mohli rozšířit působ-
nost i na další aktivity. Dnes slavíme dvacet let 
a jsme šťastni, že naší akademií prošla součas-
ná nastupující česká houslová elita.

Setkali jste se za ta léta s talentem, který 
mimořádně převyšoval ostatní? 
V. H.: Každým rokem náš vítěz převyšuje ostat-
ní. Nicméně i mezi jednotlivými nejlepšími 
jsou rozdíly. 

V  čem se letošní ročník Akademie lišil 
od těch předchozích? Zapůsobili na vás 
letošní studenti?
V. H.: Poprvé se mnou letos pracoval Jan Mrá-
ček, jeden z našich nejúspěšnějších studentů, 
jako asistent na plný úvazek. Studenti nás sku-
tečně každý rok překvapí, ale někteří i zkla-
mou. Rok je dlouhá doba k pokroku i k pádu. 

Když učíte mladé lidi, vzpomenete si 
na dobu, kdy jste byl vy sám studentem? 
Jaký jste měl vztah ke svým učitelům hud-
by?
V. H.: Své učitele jsem uctíval a absolutně jim 
důvěřoval. Vzpomínám na ně s láskou a zvláště 
v Luhačovicích, kde jsem na jejich místě.

Jací jsou vaši současní studenti? Mají jas-
né představy o své budoucnosti nebo se 
teprve hledají?
V. H.: Každý student je jiný a někteří vás pře-
kvapí, jak mají svoji budoucnost naplánova-
nou, jiní zase ani nevědí, jestli chtějí hudbu 
dělat profesionálně.

A co vy? Kdy jste vy začali mít jasno v tom, 
čemu se chcete v životě věnovat? Čím jste 
chtěli být jako děti a jak se vaše sny potom 
měnily? 
V. H.: Já jsem chtěl být pilotem a láska k leta-
dlům mně zůstala dodnes.
E. H.: Dlouho jsem váhala mezi studiem me-
dicíny a studiem herectví, chtěla jsem dělat 
profesi, která by mě naplňovala pocitem, že 
sloužím nějakému vyššímu cíli, jako lékařka 
bych ochraňovala lidské životy, z jeviště a plát-
na bych mohla prostřednictvím krásných textů 
blahodárně působit na stav lidských duší. Síla 
slova způsobila, že jsem se rozhodla pro to dru-
hé, a to mě nakonec přivedlo i k mým knihám.  

Kdy, jak a proč jste začala psát? 
E. H.: Vždycky jsem milovala poezii, považuju 
ji za pramen všech umění, bez ní se neobe-
jde krásná literatura, architektura, malířství, 
hudba ani film. I lidské vztahy jsou bez ní vy-
prahlé. Léta herecké praxe, ve které jsem se 
setkávala s nejrůznějšími předlohami, četba 
krásných knih a moje básnivá duše, a hlavně 
láska k dobrým lidem a harmonickému životu, 
mě přivedly k mým knihám.  Dobrý člověk je 
dnes ohrožený druh, jako autorka mám moc 
nechat ho zvítězit nad zlem, záští a bezprávím. 
Je mi ctí stát na jeho straně.   

Do Luhačovic jezdíte řadu let. Která ob-
líbená místa nikdy nevynecháte a aspoň 
jedenkrát během svého pobytu se na ně 
vypravíte? Objevili jste letos v lázeňském 
městě nebo v jeho okolí ještě něco no-
vého? 
Vzhledem k tomu, že náš pobyt je veskrze 
pracovní, moc času na objevování krásné-
ho okolí nemáme. Vždy si ale najdeme čas 
na procházku a hlavně na popíjení úžasných 
pramenů.  Světlana Divilková

Jubilejní ročník akademie
Vítězkou XX. ročníku Akademie Václava 
Hudečka se stala sedmnáctiletá Pavla Te-
sařová z Řevnic, která uspěla v konkurenci 
patnácti absolventů letošního ročníku hu-
dební akademie.  Na druhém místě byla  
patnáctiletá Lucilla Mariotti z italského Fe-
rara a třetí Ezo Dem Sarici (14 let) z Londý-
na. Mimořádnou cenu „Skokan roku“ získal 
dvanáctiletý Radovan Siman z Kunovic. 
Všichni studenti obdrželi diplom a na ví-
těze čekal mistrovský nástroj, který pro 
tento rok postavil Mistr houslař Jaroslav 
Kohout, a cena hejtmana Zlínského kraje 
Stanislava Mišáka.
Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák 
celých dvacet let existence pečlivě sleduje 
práci akademie a hlavně jednoho z jejích 
zakladatelů, lektora Václava Hudečka. Ob-
divuje umění mladých houslistů, kteří prá-
vě pod vedením Mistra Hudečka dosahují 
výsledků, které vysoce hodnotí milovníci 
vážné hudby nejen doma, nýbrž po ce-
lém světě. Jako výraz uznání a poděko-
vání za významný osobní přínos v oblasti 
kultury a práce s mladou generací udělil 
Václavu Hudečkovi Záslužné vyznamenání 
Zlínského kraje II. stupně.

Evu a Václava Hudečkovy přivítal v luhačovicích hejtman Stanislav Mišák. | Foto: JB
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Zlín | Pro všechny vášnivé nositele 
klobouků a nadšené obdivovatele 
všemožných pokrývek hlavy připra-
vilo Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně v součinnosti s Muzeem 
novojičínska výstavu „Dámy a páno-
vé, držte si klobouky!“. 

KulTuRA

Kroměříž | Muzeum Kroměřížska pořádá od  
13. září do 20. listopadu 2016 výstavu Jak se žije 
s handicapem anebo Vyzkoušejte si na vlastní 
kůži. Ojedinělý výstavní projekt zajímavou for-
mou přiblíží svět lidí s různým postižením, jejich 
běžné denní povinnosti, starosti, ale i radosti. 
Výstava je doplněna o řadu interaktivních prvků, 
počítače s kurzem znakové řeči, videotelefony, 
Pichtův psací stroj, dráhu pro vozíčkáře a plno 
dalších aktivit, při kterých se můžete vžít do role 
postiženého a sami se tak přesvědčit, jak složi-
tými se mohou stát i věci zdánlivě jednoduché. 
Výstava je určena široké veřejnosti a pro školní 
třídy se speciálním programem.  /red/

Kroměříž | Slavnosti Hortus Magicus s podti-
tulem Festival barokní kultury v kroměřížském 
Libosadu představí radovánky našich předků 
v autentických prostorách rekonstruované Květ-
né zahrady, jedné z památek UNESCO v Kromě-
říži. Festival začne v sobotu 3. září hodinu před 
polednem chůdařským představením, pomysl-
nou předehrou k prvnímu koncertu v rotundě. 
Na programu bude Michnův cyklus písní Loutna 
česká v podání Ensemble Inégal. Zlatým hřebem 

Zlín | Výstava v  grafickém kabinetu Krajské 
galerie výtvarného umění ve Zlíně připomíná 
prostřednictvím plánů, fotografií, architektonic-
kých modelů, publikací a osobních dokumentů 
tvorbu, ale také přednáškovou a publicistickou 
činnost, společenské aktivity a velký význam 
propagátora a ochránce zlínské meziválečné 
architektury - architekta Pavla Nováka. V roce 
2000 byl jmenován hlavním architektem města 
Zlína. Stál u zrodu soutěže Stavba roku Zlínského 
kraje a byl prvním předsedou odborné komi-
se. Patřil k těm osobnostem, jejichž zásluhou 
fenomén funkcionalistické architektury nebyl 
ve Zlínském kraji zapomenut a přesáhl nejen 
hranice regionu, ale i České republiky. Letos uply-
nulo deset let od jeho předčasné smrti 8. srpna 
2006. Komentovaná prohlídka výstavy se koná  
6. září v 17.00. Výstava končí 23. října.  /red/

Zlín |  Zlínský kraj je partnerem prvního roční-
ku Garden Food Festivalu, který se uskuteční 
3. a 4. září ve zlínském zámku a jeho okolí. Na-
bídku zpestří i jídla připravovaná za baťovské 
éry. Pořadatelé ve spolupráci s 14|15 BAŤOVÝM 
INSTITUTEM a Muzeem jihovýchodní Moravy 
našli recepty na jídla, která se v baťovských 
závodech nabízela ve dvacátých a třicátých 
letech. „Zlínský Tomášov bude na festivalu 
vařit baťovské menu, které měl Jan Antonín 
Baťa na své promoci,“ uvedl organizátor fes-
tivalu Pavel Vysloužil. V roce 1938 se podával 
štýrský kapoun, anglický filet, candát a další tři 
chody. Na festivalu bude umístěno pět desítek 
stanovišť s gastronomickou nabídkou. Záštitu 
nad festivalem převzal radní Zlínského kraje 
Petr Navrátil.  /red/

Dříve byly klobouky základem šatníku. | Foto: MJVM

Dámy a pánové,  
držte si klobouky!

Výstava začíná vernisáží 8. září v 17 hodin ve vý-
stavních sálech Muzea jihovýchodní Moravy 
a potrvá do 27. listopadu 2016. 
Výstava navazuje na tradici kloboučnického ře-
mesla v Novém Jičíně. Toto město bylo již v 19. 
století nejznámějším střediskem výroby pokrý-
vek hlavy a tamní kloboučnické továrny vyvážely 
své výrobky do celého světa. Rozvoj klobouč-
nického řemesla dokumentuje rozsáhlá sbírka 
Muzea Novojičínska, z jehož sbírek je putovní 

Jak se žije s handicapem 

Barokní Hortus Magicus 2016

Slovácko zve na slavnosti vína Architekt Pavel novák

Baťovské menu na festivalu

výstava sestavena. Představuje pokrývky hlavy 
evropské provenience od poloviny 19. století 
až do současnosti, mezi nimiž jsou klobouky 
arcivévody Františka Ferdinanda d´Este nebo 
T. G. Masaryka. Vystaveny jsou vojenské přilby, 

čepice, dámské kloboučky, cylindry i buřinky. 
Nechybí exotické pokrývky hlavy z Asie, Sever-
ní Ameriky, Latinské Ameriky a dalších lokalit. 
Zlínské muzeum obohatilo výstavu například 
křtícími čepečky z pozůstalosti Marie Fischero-
vé - Kvěchové a krásně zdobenými dámskými 
kloboučky z éry I. republiky. 
V minulosti byly klobouky základním doplňkem 
oděvu. Vyjadřovaly společenské a hodnostní 
postavení, snahu po reprezentaci i touhu líbit 
se a upozornit na sebe. Atraktivní a výjimečné 
pokrývky hlavy se vyskytovaly po celá stale-
tí, a také ve dvacátém století byly v některých 
etapách neodmyslitelnou součástí oděvu. Ženy 
vynakládaly spoustu úsilí na zkrášlení klobou-
ků a muži předváděli nádherně zdobené přilby 
nebo čepice k uniformám. V poslední době se 
však situace změnila a pokrývky hlavy se téměř 
vytratily z všedního života. Dnes jsou spíše hez-
kým výstřelkem. Herečka, politik i umělec vědí, 
že když si vezmou klobouk, stanou se okamžitě 
středem pozornosti.  /mš/

programu o patnácti položkách bude večerní 
vystoupení souborů Musica Florea a Hartig En-
semble ve Velkém skleníku. Hned po něm bude 
následovat barokní ohňostroj u Jahodového 
kopečku, k němuž diváci po skončení předsta-
vení dojdou koridorem nasvětleným lampiony.
Festival Hortus Magicus nezapomíná ani na děti. 
Speciálně pro ně přijede do Květné zahrady Vojta 
Vrtek a Kejklířské divadlo z Doudleb. Hrát bude 
pohádku O kouzelné kuličce. K tomu bude při-
pravena i kejklířská dílna. Festival, který se koná 
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, končí 
v neděli 4. září vpodvečer.  /red/

Uherské Hradiště | Již počtrnácté v řadě 
prožívá město Uherské Hradiště intenzivní 
přípravy na Slovácké slavnosti vína a ote-
vřených památek, které se letos konají 
od 10. do 11. září.  Slavnosti jsou přehlíd-
kou dávných zvyků našich předků a pojí 
se zejména s koncem sklizně a vinobra-
ním. Jsou oslavou lidových tradic a živého 
folkloru slováckého regionu. „Z uplynulých 
ročníků dobře vím, že slavnosti dokážou 
přinést všem lidem především srdečnou 
atmosféru, úchvatný vhled do slováckého 
folkloru, či připomínku vinařských tradic 
a  řemeslného umu. Chtěl bych popřát 
všem návštěvníkům, aby setkání s tradice-
mi využili tak, jako kdysi naši předkové při 
velkých národopisných výstavách, na které 
Slovácké slavnosti vína  myšlenkově nava-
zují. Ani letos nepřijdou zkrátka ti, kdo se 
chtějí zdarma podívat do prostor našich pa-
mátek. Opět nabídneme možnost navštívit 
bývalou věznici, zúčastnit se komentova-
ných prohlídek města a dalších lákadel, kte-
rá běžně dostupná nejsou,“ uvedl starosta 
Uherského Hradiště Stanislav Blaha.  /jp/



12

Historie obce Kašava je spojena s rozvojem lukovského panství. První písemné 
zmínky o Kašavě spadají do 2. poloviny 14. století. od 15. století stojí v obci kostel  
sv. Kateřiny. Svatá Kateřina je vyobrazena i na historické pečeti.

Zlínský kraj | Znáte zkratku AŠSK? Asociace školních sportovních klubů. Víte, 
že se jedná o největší multisportovní spolek, který podporuje a organizuje 
pohybové aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice? 

Asociace podporuje sportování dětí ve školách

Mladý saxofonista přivezl 
medaile ze světové soutěže

Kašava − relaxace a odpočinek v klidné přírodě

Zlínská krajská rada AŠSK sdružuje čtyři aktivní 
okresní rady a i v minulém roce se mohla po-
chlubit řadou úspěšných akcí. „V našem regionu 
uspořádaly ve školním roce 2015/16 zmíněné 
subjekty dohromady přes 300 okrskových, okres-
ních a krajských kol ve více než 30 sportech a je-
jich modifikacích, navíc jsme byli pořadateli čtyř 
republikových kvalifikací, jejichž vítězové postu-
povali do celostátních finále jednotlivých soutěží. 
Kromě tradičních sportů, jako jsou kopaná, atleti-
ka, volejbal či populární florbal, najdete v našem 
kalendáři i přebory ve sportovní gymnastice, 
silovém čtyřboji, badmintonu, šplhu, lyžování, 
plavání, nohejbale, stolním tenise, vybíjené či 
přespolním běhu,“ uvedla předsedkyně krajské 
rady Svatava Ságnerová. 
Nelze zapomenout na skvělá umístění zástupců 
škol ze Zlínského kraje při republikových sou-
těžích: první místo přivezli žáci ZŠ Zámoraví 
Kroměříž z otevřené vybíjené, dívky ZŠ Křiby 
Zlín ze soutěže v házené, hoši ZŠ Pod Vinohrady 
Uherský Brod z finále mladších žáků ve florba-
le, ve stolním tenise dominovali chlapci ze ZŠ 
Slovenská Zlín a v házené VI. kategorie zvítězili 
hoši ze SSIEŘ Rožnov pod Radhoštěm. „V řadě 
škol našeho regionu úspěšně fungují tzv. Centra 

sportu, jejichž prostřednictvím podporuje asoci-
ace společně s ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy sportovní aktivity dětí v době 
mimo vyučování: díky dotačním prostředkům 
umožňuje školám technicky a personálně tuto 
činnost realizovat. 
Činnost krajské rady AŠSK finančně podporuje 
Zlínský kraj, asociaci dlouhodobě podporuje 
řada obcí a měst. V nastávajícím školním roce 
2016/17 bude Krajská rada Zlínského kraje 
ve spolupráci s okresními zástupci pořádat stov-
ky školních soutěží.  Vrcholem bude republikové 
finále v minikopané dívek a hochů SLZŠ, které 
se bude konat v květnu 2017 v Kroměříži.  /red/ 

Zlín, Los Angeles | Čtrnáctiletý saxofonista 
Jiří Kovář z Jasenné se díky podpoře Zlínského 
kraje zúčastnil světového šampionátu talen-
tů v USA. Mladý student Základní umělecké 
školy Zlín reprezentoval Českou republiku 
jako instrumentalista – hráč na alt saxofon. 
V konkurenci se neztratil a podařilo se mu 
ve dvou kategoriích získat medaile. V kate-
gorii Instrument – Jazz stříbrnou a v kate-
gorii Instrument – Open bronzovou medaili. 
Přehlídka nazvaná World Championship of 
Performing Arts (WCOPA) se uskutečnila v Los 
Angeles. 
"Mám velkou radost z úspěchu našeho žáka. 
Určitě se v tomto případě jedná o souhru ta-
lentu, mimořádné píle a také kvalitní výuky. 
Úroveň našich krajských základních umělec-
kých škol je dlouhodobě vysoká, jak se o tom 
máme možnost přesvědčovat při různých pří-
ležitostech - např. při festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! 
organizovaném ve Zlínském kraji. Gratuluji 
Jiřímu Kovářovi i jeho panu učiteli," řekl krajský 
radní Petr Navrátil, zodpovědný za školství. Jiří 
Kovář navštěvuje ZUŠ Zlín ve Štefánikově ulici 
od roku 2009.  /red/

Kašava se rozkládá na svazích Hostýnských vr-
chů, obcí protéká řeka Dřevnice, jejímž údolím 
až do 70. let minulého století vedla stará „Ka-
šavská cesta“, která spojovala Vizovice, Slušo-
vice, Držkovou s Bystřicí pod Hostýnem. V roce 
1972 byly zahájeny práce na výstavbě Slušovické 
přehrady určené pro vodárenské účely, která pří-
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TIP nA VýlET

stup do obce údolím Dřevnice znemožnila. Obcí 
prochází žlutě značená turistická trasa. Turisté, 
kteří ocení především přírodní atraktivity, by měli 
vyrazit zejména na Naučnou stezku Kašava, která 
v délce 17,5 km tvoří okruh kolem obce. Na stezce 
najdete 11 stanovišť s informačními panely a dvě 
odpočívadla. Díky systému směrových šipek 

a tabulí se rozhodně neztratíte. Součástí naučné 
stezky je také nově vybudovaná křížová cesta 
s tradičními 14 zastaveními, kterou celá trasa 
začíná. Po nepříliš náročném stoupání z centra 
obce se návštěvníkovi otevírají krásné výhledy 
do krajiny jak do údolí Dřevnice, tak na okolní 
kopce.  Milovníky přírodních útvarů potěší řada 
skalek, z nich nejznámější jsou tzv. Vrzavé skály. 
Pískovcové skály jsou nakonec typické pro celé 
Hostýnské vrchy. Jedno ze zastavení naučné 
stezky je věnováno posádce amerického letou-
nu, který byl u obce sestřelen 30. srpna 1944 
během II. světové války. 
Jedinečností Hostýnských vrchů je řada studá-
nek s vodou, která se dá pít. Nejinak je tomu 
v Kašavě. Navíc jsou zdejší studánky (je jich 10) 
opatřeny stříškami a některé nesou pěkná dívčí 
jména, například Liduška či Stázička. Turisté na-
leznou v Kašavě možnost občerstvení v místních 
hostincích či cukrárně a ubytování i s relaxačními 
službami v útulném penzionu přímo v obci, nebo 
v nedaleké Podkopné Lhotě. Tradicí je zde ubyto-
vávání poutníků, kteří tudy historicky směřovali 
na Svatý Hostýn – z Kašavy se dá cíle na Hostýně 
během jednoho dne dosáhnout. Dodnes jsou 
místní ochotni „vzít na noc do chalupy“ účastníky 
poutních průvodů, ale i turisty. 
Pozvánku do Kašavy zcela netradičně spojíme 
s návštěvou lázeňského města Luhačovic. Zde 
totiž můžete 17. září 2016 Kašavě fandit při vy-
hlášení výsledků Vesnice roku České republiky, 
kam se Kašava, jako čerstvý vítěz krajského kola 
této soutěže, nominovala.  /zur/

Z REgIonu

Kostel sv. Kateřiny a studánka Stázička. | Foto: obec Kašava
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POSKYTUJEME UCELENÉ FOTOVOLTAICKÉ 
ŘEŠENÍ PRO VAŠE STAVBY

INFORMACE
NÁVRHY ŘEŠENÍ

REALIZACE 

WWW.OHREVVODY.EU

Fotovoltaický set
od 44.210,- Kč bez DPH

nová

zelená
úsporám

Ohřev vody s.r.o.
Budova Tržnice, nám. Práce 1099
Zlín, 760 01 / tel. : 777 443 433, 
604 213 679

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



inzerce

Woco STV s.r.o. ve Vsetíně má pevné postavení a jasnou perspektivu. S více než tisícovkou zaměstnanců jsme významnou součástí 
německého dodavatele automobilového průmyslu. Počítáme s dalším růstem, a proto rozšiřujeme tým našich spolupracovníků.
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Woco STV s.r.o.
Personální oddělení 
Jasenice 2088        
755 01  Vsetín        

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO NAŠICH TÝMŮ Co Vám můžeme 
nabídnout?
▪  Dlouhodobé uplatnění 

v prosperující nadnárodní fi rmě
▪  Příležitost pro další vzdělávání 

a rozvoj
▪  Pravidelné bonusy a odměny, 

5 týdnů dovolené
▪  Poukázky na volnočasové aktivity, 

příspěvek na fi remní stravování
▪ Jazykové kurzy na pracovišti zdarma
▪  Firemní akce a aktivity pro 

zaměstnance i rodinné příslušníky

Více informací o volných pozicích se 
dozvíte na webových stránkách

www.woco-vsetin.cz
V případě zájmu o pozici zašlete 
prosím svůj životopis nebo nás 
navštivte osobně

OPERÁTOR/KA MONTÁŽE
OPERÁTOR/KA GUMÁRENSKÉ VÝROBY

Telefon: +420 577 572 241  Ӏ +420 724 940 528
E-mail: wocostvpersonal@cz.wocogroup.com
Web: www.wocogroup.com

Zlín | Nová divadelní sezona Městského divadla 
Zlín odstartuje 10. září slavnostním galaveče-
rem „Když hvězdy hrají a zpívají...“ spolu s vyhlá-
šením výsledků a předáním cen divácké ankety 
Aplaus 2016. A co si pro vás zlínští divadelníci 
připravili na novou sezonu? „Zajímá nás, zda 
se nám podaří uchránit rodinu před rozpadem 
(Srpen v zemi indiánů), nenaletět pokryteckým 

Zlínské divadlo zahajuje 71. sezonu šmejdům (Tartuffe), uvěřit velkým vizím v čase 
krize (Já, Baťa) a přitom nebýt za blbce (Blbec 
k večeři). Chceme věřit, že každé zlo bude na-
konec odhaleno a potrestáno (Past na myši) 
a že ženy a muži přestanou vést své nesmyslné 
boje (Noc na Karlštejně). Ale chceme si také 
s úsměvem připomenout, že bychom nikdy 
neměli zapomínat na Dobré mravy,“ přibližuje 
nový dramaturgický plán zlínského divadla 
jeho umělecká šéfka Hana Mikolášková. Více 
informací najdete na ww.divadlozlin.cz.  /tz/
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Strojírenská fi rma vyrábějící rotační součástky pro automobilový průmysl 
přijme ihned zaměstnance na pozice:

  Obsluha vícevřetenových automatů (vhodné i pro ženy)
 Seřizovač vícevřetenových automatů
 100% kontrola a třídění dílců (vhodné i pro ženy)
  Obsluha jednoúčelového pájecího automatu
(vhodné i pro ženy)

Uvítáme:
 Manuálně zručné zájemce
 Praxe výhodou

Nabízíme:
 Dlouhodobou perspektivní práci na HPP
  Zaměstnanecké benefi ty – stravenky, pracovní oděvy 
(včetně praní oděvů) a obuv
 Rekvalifi kaci a rozšíření technického vzdělání
 5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce: Otrokovice, Napajedla
Podrobnější informace k výše nabízeným pracovním pozicím nalaznete na: 
www.forschner-ptz.cz/kariera

Forschner PTZ spol. s r.o., Letiště 1578, 765 81 Otrokovice
Tel: 571 878 238, 733 122 113, e-mail: holubova.ptz@forschner.cz

70skvělý recept
   na Vaši kuchyni

Nabídka platí do 11. 9. 2016 nebo do vyprodání zásob ve všech kuchyňských studiích v prodejnách ASKO Nábytek v ČR, a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až 
do vyprodání zboží skladem, pak si zákazník může zboží v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží 
zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. *Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen akčních plánovaných kuchyní na míru Eco Line a nelze je kombinovat 
ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se  na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, elektrospotřebiče a bytové doplňky. 

www.porta-kuchyne.cz
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NA KUCHYNĚ

% *sleva



IMT 2016

10. mezinárodní  
veletrh obráběcích  
a tvářecích  
strojů

58. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

MSV 2016

MSV 2016

Čína – partnerská 
země MSV 2016

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, 
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

www.bvv.cz/msv

Brno – Výstaviště
3.–7. 10. 2016

NEJŠIČŠÍ NABÍDKA
snubních prstenů ů ČČ
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