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Kroj jako zdroj inspirace pro módu

Krajská záchranka je na špičkové úrovni Ve Štítné k lyžování sníh nepotřebují

Tipy kam vyrazit k vodě

Magazín Zlínského kraje
srpen  2017  |  ročník  XIII

V regionu jsou desítky koupališť. Řada z nich nabízí svým návštěvníkům 
i netradiční vodní atrakce.



PRACUJ VE ŠVÝCARSKU 

   ZA 70 000 KČ
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Vážíme si vynikajících výkonů 
našich sportovců, kteří repre-
zentují Zlínský kraj na vrchol-
ných soutěžích. Zároveň nám 
jde o  to, aby možnosti spor-
tovního vyžití byly dostupné 
i v malých obcích, a měly k nim 
přístup všechny děti a mládež, 
a to i prostřednictvím menších 
klubů, kde se jim 
na bázi dobrovol-
nictví a obětavos-
ti věnují desítky, 
možná stovk y 
trenérů. Sport, 
to je důležitá 
součást výcho-
vy, proto máme 
zájem na  jeho 
s y s t e m a t i c k é 
podpoře a na transparentním 
rozdělování financí směřujících 
do této oblasti. Z rozpočtu kraje 
jde letos přes 16 milionů korun 
na mládežnický sport: dotová-
ny jsou velké kluby s početnou 
členskou základnou, jako je ho-
kej a zejména fotbal. Ale stejně 
tak jsou peníze poskytovány 
méně známým sportům, kde 
mládež dosahuje vynikajících 

výsledků, a organizacím, jako 
je TJ Sokol či Orel. Z krajských 
peněz jsou kromě toho podpo-
rovány i sportovní akce, ať už 
podniky s mezinárodním do-
sahem a věhlasem, například 
tradiční Barum Czech Rally, tak 
i turnaje, závody a memoriály 
regionálního významu.  

To podstatné je, 
aby sport náš ži-
vot obohacoval 
a  aby posiloval 
zdraví a také ide-
ál čestnosti a  fair 
play. Nejde totiž 
jen o sbírání bodů 
a medailí. Na spor-
tu je cenné to, že 
člověka učí překo-

návat pohodlnost, že posiluje 
vytrvalost a schopnost bojovat 
i přijmout prohru a jít dál. To je 
potřebné nejen na závodních 
drahách, ale v životě vůbec! 

Přeji vám pěkné srpnové dny.

 Mgr. Miroslav Kašný, 
 krajský radní, zodpovědný za 
 oblast mládeže a sportu

úVodeM

„Hýbu se, abych neztloustl,“ říká 
plavec daniel Málek 

Na sportu je cenné to, že člověka učí 
překonávat pohodlnost

Východ Moravy se může chlubit slavnou sportovní historií. 
U Bati začínal čtyřnásobný vítěz olympijských her emil Zá-
topek, jeho manželka dana zahajovala svou úspěšnou dráhu 
v Uherském Hradišti. K tomu, aby tradice pokračovala, se 
snaží přispívat i Zlínský kraj.
Sport, to nejsou jen medaile, po-
háry a mistrovské tituly těch nej-
lepších. Je to také úsilí o dobrou 
zdravotní formu, která se bohužel 
vlivem civilizačních návyků a zlo-
zvyků dramaticky zhoršuje. „Děti 
jsou na  tom s  tělesnou kondicí 
špatně. Výrazně stoupá obezita 
a s tím, jak se zvětšuje pohybová 
negramotnost, narůstá také úra-
zovost. Děti neumí padat, kotoul 
se pro řadu z nich stává rizikovým 
výkonem. Žák třetí třídy udělá 
předklon do půli kolen, na zem 
nedosáhne,“ říká praktická dětská 
lékařka Marcela Křížová ze Zlína. 
Proto od svého vzniku Zlínský kraj 
přikládá význam oblasti sportu 
a tělovýchovy. „Již v roce 2001 byl 
založen dotační nástroj Fond mlá-
deže a sportu, o rok později jsme 
zahájili tradici oceňování nejlep-
ších sportovců,“ ohlíží se Stanislav 
Minařík, vedoucí Odboru školství, 
mládeže a sportu krajského úřadu. 
Od roku 2007 do června 2017 kraj 
ze svého rozpočtu uvolnil téměř 
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321 milionů korun ve formě dotací 
do mládežnického sportu, na po-
řádání závodů a turnajů, na opravy 
a výstavbu nových sportovišť nebo 
na výdaje související s Olympiádou 
dětí a mládeže. Tohoto projektu 
Českého olympijského výboru 
se Zlínský kraj účastní pravidelně 
od roku 2003. 
Olympiáda dětí a mládeže je pořá-
dána každoročně. Letos v červnu 
se v Brně konala letní varianta sou-
těže. „Naše výprava s 259 mladými 
sportovci vybojovala 32 medailí. 
Nejúspěšnějšími účastníky se sta-
la Jana Přibylová a Lukáš Polčák, 
oba excelovali v  plavání,“ sdělil 
vedoucí výpravy Zlínského kraje 
Filip Pastuszek z krajského odboru 
školství a mládeže. 
Vlajku Zlínského kraje na tomto 
šampionátu nesl Daniel Málek, 
jinak mistr Evropy v plavání, který 
třikrát reprezentoval na klasických 
olympijských hrách a dvakrát tam 
obsadil páté místo. Nyní se věnu-
je mladým plavcům jako trenér. 

Nejde jen 
o sbírání  

bodů  
a medailí.

Dětská olympiáda je podle něj 
výborná akce, která obrovsky mo-
tivuje všechny soutěžící. „Nejde jen 
o závodění a konkurenci, naopak 
tam vládne týmový duch, kolektiv 
se stmeluje, děcka se povzbuzu-
jí, fandí si, uvědomují si přísluš-
nost ke kraji, který reprezentují,“ 
popsal postřehy Daniel Málek. 
Protože zastává také roli trenéra 
plavců, včetně hendikepovaných, 
všímal si interakce mezi závodníky. 
„Hendikepovaní plavou společně 

se zdravými, a nikdo neřeší, jestli 
někomu chybí ruka nebo noha.  Tě-
lesné omezení se samozřejmě při 
hodnocení zohledňuje, ale líbí se 
mi, že se neoddělují jedni od dru-
hých a mají mezi sebou normální 
kamarádské vztahy,“ řekl Daniel 
Málek. Je přesvědčen, že sport je 
důležitá součást života, i když se 
provozuje jen rekreačně. „Sám 
se hýbu, abych se udržel ve for-
mě a neztloustl,“ dodal evropský 
šampion. Helena Mráčková

Dotace na sport dětí a mládeže v roce 2017
    činnost sportovních klubů 16,2 milionu korun

    sportovní akce 4,4 milionu korun

    individuální projekty 7 milionů korun

    olympiáda dětí a mládeže 1,3 milionu korun 

Aktuálně jsou prakticky všechny peníze rozděleny, zbývají zhruba 
2 miliony korun na akce, které bude krajská rada schvalovat na konci 
srpna a zastupitelstvo v září. Dotace na rok 2018 budou vyhlášeny 
na konci letošního roku.
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osm regionálních potravin dostalo ocenění

Z regIoNU

Výrobky přihlášené 
do soutěže hodnoti-
la patnáctičlenná od-
borná komise. „Pod-
pora regionálních 
produktů i  produ-
centů je z mého po-
hledu velmi důležitá. 
I  proto je chceme 

letos mnohem výrazněji podpořit například 
při Dni Zlínského kraje, který bude 30. září 
ve Zlíně. Plánujeme jarmark regionálních pro-
duktů, ochutnávku typicky regionálních jídel, 
která budou připravovat naše střední školy, 
a zapomenout nemohu ani na udělení ocenění 
Perla Zlínska,“  nastínila radní  Zlínského kraje 
pro oblast životního prostředí a zemědělství 
Margit Balaštíková. 
Perla Zlínska je obdobným označením kvality 
potravin s původem ve Zlínském kraji. Vyhla-
šovaná je od roku 2006.
Vždy se musí jednat o  produkt vyrobený 
v konkrétním regionu, což je základní pod-
mínka soutěže. Zároveň i podíl místních su-
rovin je stanoven nejméně na 70 procent, 
hlavní surovina přitom musí být stoprocent-
ně tuzemského původu. Výrobky tím mají 

Nový předmět s názvem Podnikatelská aka-
demie si budou moci od  nadcházejícího 
akademického roku zvolit studenti Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho smyslem je 
dát studentům takové znalosti v podnikání, 
aby se sami dokázali pustit do podnikatel-
ské činnosti. „Předmět si budou moci zapsat 
vysokoškoláci na všech fakultách univerzity. 
Chceme nejen dostat podnikání do povědo-
mí studentů všech fakult, ale i aktivně posílit 
multioborovou spolupráci. Na výuce se bu-
dou podílet kromě pedagogů také odborníci 
z praxe,“ uvedl děkan Fakulty managementu 
a ekonomiky David Tuček. 
Jde o dvousemestrální předmět, po jehož 
skončení dostanou studenti certifikát. „Uká-
žeme jim, jak správně zpracovat podnikatelský 
nápad z hlediska ekonomického, právního, 
marketingového a podobně,“ vysvětlil děkan. 
Podle něj by pak v budoucnu studenti už ne-
museli tak hojně odcházet z kraje do Prahy 
či jiných velkých měst za prací.  Z výsledků 
průzkumu, který si fakulta provedla mezi více 
než 700 posluchači z celé UTB, vyplynulo, že 
až 60 % dotazovaných studentů přemýšlí nad 
možností podnikání. Podle zkušeností z praxe 
jsou však jen čtyři procenta z nich schopna 
tuto myšlenku uskutečnit.   /jbr/

Již druhým rokem funguje při Univerzitě To-
máše Bati Centrum kreativních průmyslů. Jde 
o inkubátor pro podnikatele v oblasti kreativ-
ního průmyslu. 
O tom, že tento průmysl má ve Zlíně poten-
ciál, svědčí fakt, že během půl roku byl plně 
obsazen. „První, kdo v inkubátoru zasídlil, byl 
absolvent Fakulty technologické UTB, který 
navrhuje výrobky a součástky pro automo-
bilový, kolejový a další průmysl,“ říká prodě-
kanka Fakulty multimediálních komunikací 
UTB Jana Janíková. Další zasidlené firmy se 
věnují třeba filmovému průmyslu, grafickému 
designu nebo marketingu. „V našem inkubá-
toru působí také architektonický ateliér,“ říká 
dále proděkanka.
A jak vidí doc. Janíková budoucnost centra? 
„Do budoucna bychom se chtěli věnovat více 
podpoře kreativců, kteří ještě úplně nevědí, co 
se svým kreativním potenciálem udělat. Proto 
jsme zahájili spolupráci s Fakultou manage-
mentu a ekonomiky, která zájemce vzdělává 
v oblasti ekonomické a podnikatelské,“ uzavírá 
Jana Janíková.  /jm/

 označení regionální potravina může nově nosit osm 
produktů ze Zlínského kraje. o značku se letos ucházelo 136 výrobků od 44 pro-
ducentů. Soutěžilo se v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly pekařské 
a ostatní výrobky. Centrum podporuje 

kreativní průmysl ve Zlíně

Studenti univerzity se 
budou učit podnikat

www.regionalnipotravina.cz 

Oceněné výrobky
  KLOBÁSA KLASIK, Řeznictví Singer
  BIO DOMOVINA POLOTUČNÝ 

KRAVSKÝ SÝR, Kozojedský Dvůr
  TVAROHÁČEK VANILKA 

S ČOKOLÁDOU, Farma Kudlov
  SVATEBNÍ KOLÁČEK, Zetíkova 

pekárna
  LISTOVÁ TRUBIČKA MINI, Alena 

Hoffmannová
  ROŽNOVSKÉ PIVO ČERT, Rožnovské 

pivní lázně
  ČESNEK JANČA – Vekan, Jan Janča
  HRAŠKA NA ZAHUŠŤOVÁNÍ, Ceria

Zlínský kraj společně s Muzeem jihovýchod-
ní Moravy ve Zlíně připravují materiály pro 
získání dotací na revitalizaci tohoto historic-
kého místa. Pokud bude kraj úspěšný, mohl 
by získat až devadesát procent z celkových 
nákladů na tuto stavbu. „Jsem velmi rád, že 
Zlínský kraj přistoupil k tomuto záměru a je 
pro mě důležité, že můžeme tímto způsobem 
připomenout a uctít památku obětí ploštinské 
tragédie,“ řekl Miroslav Kašný, radní Zlínského 
kraje pro oblast kultury a památkové péče.
V plánu se například počítá s demolicí stá-
vajícího amfiteátru. Na jeho místě by měla 
vzniknout nová budova návštěvnického cent-
ra. Rekonstrukce se dočká i samotný památník 
a zmodernizuje se i stávající expozice v domě 
č. 23. Projekt počítá i s úpravou okolí, včetně  
nových chodníků a velkého parkoviště. „Chtěli 
bychom, aby Ploština ožila. Proto navrhuje-
me, aby zde vznikl ucelený komplex aktivit. 
Ať už je to expozice, která prostřednictvím 
ikonografických a audiovizuálních prvků bude 
vyprávět příběh pasekářské osady ještě před 
jejím vypálením, nebo multifunkční prostory 

pro doprovodné aktivity,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zod-
povědný za strategický rozvoj kraje. Kolik by 
rekonstrukce památníku měla stát, bude jasné 
až po dokončení projektové dokumentace. Vý-
zva z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) pro získání dotací by měla být 
vyhlášena v srpnu.  /van/

Kraj chce získat na památník Ploština dotace
Zrekonstruovaný památník, modernější expozice, nové chodníky i větší parkoviš-
tě. Tak by v budoucnu mohl vypadat památník na Ploštině. 

pevnou vazbu k regionu, například se může 
jednat o krajové speciality.
Soutěž Regionální potravina je projektem Mi-
nisterstva zemědělství určeným na podporu 
malých a středních zemědělců a producentů 
potravin v jednotlivých krajích České republi-
ky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat 
značku Regionální potravina po dobu čtyř let 
na obalu svého výrobku. V současné době 
spotřebitelé najdou značku u 416 produktů 
ze 13 regionů Čech a Moravy.  /tz/



opravy v plném proudu, řidiče mohou zdržet uzavírky

Prasečí mor: Intenzivní lov, 
komplikace pro chovatele

Záchranka má šest nových sanitek
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„Vozidla jsme pořídili z fondu zá-
brany škod, ze kterého bylo uhra-
zeno 75 procent jejich ceny. Do to-
hoto fondu ze zákona přispívají 
komerční pojišťovny,“ vysvětlil ře-
ditel krajské záchranky Josef Valen-
ta. Záchranná služba ročně ošetří 
zhruba 50 000 pacientů, z toho asi 
jen 3 500 potřebuje při převozu 
dohled lékaře. „Pokud nemusí pa-
cienta doprovázet do nemocnice 
lékař, získáváme asi jednu hodinu 
času navíc. Lékaři tak mohou jet 
k dalšímu zásahu. Tím se výrazně 
zvýší efektivita jednotlivých zása-
hů,“ doplnil Valenta. Plně vyba-
vené vozidlo má hodnotu téměř 
2 miliony korun. Podle hejtmana 

Zlínského kraje Jiřího Čunka má 
kraj jednu z nejlépe vybudova-
ných záchranek. „To je fakt. Dob-
ré zázemí záchranky je důležitou 
součástí pro poskytování kvalitní 
péče občanům v našich nemocni-
cích. Pokud budeme mít kvalitní 
pozemní záchrannou službu a k ní 
také leteckou záchranku, pak si 
můžeme dovolit některé výkony 
tady nedělat. Jedná se zejména 
o ty, které jsou pro nás ztrátové 
a pro fakultní nemocnice nikoliv. 
Pokud se nám podaří dobudovat 
záchranku i s  leteckou záchran-
nou službou, tak můžeme přispět 
k tomu, aby naše nemocnice byly 
ziskové,“ řekl hejtman.  /van/

Uživatelé honiteb nebo účastníci 
lovu mají nyní povinnost celoročně 
lovit všechny věkové kategorie di-
vokých prasat bez rozdílu pohlaví. 
To ovšem neplatí pro zamořenou 
oblast, tedy okres Zlín, kde i nadále 
platí úplný zákaz odlovu divokých 
prasat. V širokém okruhu kolem 
Zlínska mohou myslivci navíc vy-
užít i za normálních okolností za-
kázané formy lovu, například s vy-
užitím reflektorů či zaměřovačů 
umožňujících noční vidění.

Komplikace pro chovatele
V zamořené oblasti je zakázáno 
chovat prasata určená k domácí 
porážce, pokud chovatelé nezajistí 
bezpečné a spolehlivé vyloučení 
jakýchkoliv kontaktů s divokými 
prasaty. Není možné chovat pra-
sata ve výbězích, krmit je zelenou 
pící a podestýlat slámou. Pokud 
chovatelé nesplní popsané pod-
mínky, ať už proto, že nebudou 
chtít, nebo to nebude v  jejich 

konkrétním chovu možné, musí 
je nejpozději do konce července 
porazit. Veškeré suroviny z domácí 
porážky budou muset být spotře-
bovány v domácnosti chovatele. 
Za porušení všech těchto nařízení 
hrozí pokuta 50 000 korun, u firem 
až dva miliony. „Děláme maximum 
pro to, aby se africký mor prasat 
nešířil dál. Některá navržená opat-
ření mohou být sice nepříjemná, 
ale jsou nezbytná. Doufám, že ve-
řejnost tuto mimořádnou situaci 
pochopí a bude s myslivci a vete-
rináři spolupracovat,“ řekl ministr 
zemědělství Marian Jurečka
Africký mor prasat se již několik 
let vyskytuje na Ukrajině, v Pobaltí 
či Polsku. Nákazou mohou one-
mocnět všechny věkové kategorie 
prasete, není však přenosná na člo-
věka ani další živočišné druhy. 
Aktuální vývoj sledujte na strán-
kách Státní veterinární správy ČR 
www.svscr.cz či Zlínského kraje 
www.kr-zlinsky.cz. /tz/

Celkem šesti novými vozy se může pochlubit Zdravotnická 
záchranná služba Zlínského kraje. Auta jsou vybavená pří-
stroji pro pacienty, kteří při převozu nepotřebují lékaře.

 www.rszk.cz

„Sezona stavebních prací na kraj-
ské silniční síti v  letním období 
vrcholí. Mnohá dopravní omezení 
se snažíme, pokud je to možné, 
realizovat právě o prázdninách, kdy 
jezdí méně autobusů, děti neces-
tují do škol a i běžní zaměstnanci 
častěji čerpají dovolenou,“ říká ře-
ditel ŘSZK Bronislav Malý.
Pracovníci ŘSZK zveřejňují na svém 
webu uzavírky, které vznikají v sou-
vislosti s  plánovanou stavební 
činností na  krajské silniční síti, 
a to především dopravní omezení 
dlouhodobějšího charakteru, tedy 
u investičních staveb. „Kromě toho 
dochází též k uzavírkám krátkodo-
bým, zejména při neinvestičních 
obnovách povrchu vozovek, kdy 
stavební firma pracuje na komu-

nikaci jen několik dnů a uzavírka 
trvá pouze několik hodin podle 
operativní potřeby. Takové akce lze 
těžko předem časově zaznamenat, 
a proto nejsou uváděny na našich 
stránkách,“ upozornil ředitel ŘSZK.
Pro období letošního druhého 
prázdninového měsíce předpoklá-
dalo ŘSZK na silnicích II. a III. třídy 
následujících pět úplných uzavírek 
pro veškerý provoz, kdy motoristé 
musí použít objízdnou trasu:
 Holešov-Všetuly, ul. 6. května, 
do 30. 10., silnice II/490. Objízdná 
trasa ulicemi Přerovská, Dlažánky, 
Nerudova.
 Brusné, do 15. 9., most 43815-2. 
Objízdná trasa přes Slavkov p. H.
 Litenčice - Lísky, 2,5 km, do 31. 8., 
silnice III/43346. Objízdná trasa 

Přes tři desítky uzavírek na silnicích II. a III. třídy, aktuálně platných i plánova-
ných pro nejbližší období, bylo v polovině července zveřejněno v přehledu na internetových 
stránkách Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Intenzivní celoroční lov přemnožených divokých prasat 
prakticky na celém území země a výrazné zpřísnění pravidel 
pro chov domácích prasat na Zlínsku. To jsou v kostce nová 
nařízení vydaná Státní veterinární správou. Jejich cílem 
je zabránit šíření afrického moru prasat, který se vyskytl 
u divokých prasat na Zlínsku.  

přes Hoštice, Zdounky, Roštín, 
Chvalnov.
 Roštění, 355 m v průtahu obce, 
do 3. 9. , silnice III/4906. Objízdná 
trasa přes Kostelec u  Holešova, 
Rymice.

 Hluk, Boršická ul., 700 m, do 6. 12., 
silnice III/4956. Objízdná trasa 
přes Dolní Němčí, Slavkov, Boršice 
u Blatnice.
Pro nákladní automobily, tedy pro 
vozidla o hmotnosti vyšší než 7,5 
tuny, platí ještě další úplné uzavírky.
Termíny ukončení uzavírek se mo-
hou změnit v závislosti na postupu 
stavebních prací.   /vc/
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Z regIoNUNa podzim startuje další vlna 

kotlíkových dotací

První žadatelé o kotlíkovou dota-
ci se budou moci přihlásit zřejmě 
už v říjnu. Podmínky pro jejích 
získání ale nejsou stejné.  „Nově 
například nebude možná pod-
pora kotlů čistě na uhlí a kombi-
novaných kotlů s ručním přiklá-
dáním, dále bude snížena míra 
a  výše podpory u  vybraných 
zdrojů tepla. Na druhou stranu 
odpadne povinnost realizace 
doplňkových, tzv. mikroenerge-
tických opatření u podpořených 
nemovitostí,“ informoval radní 
Zlínského kraje Jan Pijáček, zod-
povědný za řízení dotačních pro-

Celkem 155 milionů korun rozdělí Zlínský kraj mezi 
žadatele o takzvanou kotlíkovou dotaci. druhá vlna 
tohoto programu odstartuje už na podzim letošního roku.  
Ministerstvo životního prostředí však upravilo podmínky 
pro její získání.

Chlorovaná 
voda na koupalištích, málo 
místa pro plavání a mnohdy 
hlava na hlavě nemusí být 
pro každého. Hodně lidí 
upřednostňuje koupání 
v přírodních nádržích. Tady 
je ale třeba být na pozoru. 
Ne všechny plochy jsou 
totiž ke koupání vhodné 
a sinice v nich mohou 
způsobit vážné zdravotní 
problémy.

Zajímá vás, kolik do vašeho města či 
obce Zlínský kraj investoval peněz? od června funguje 
na stránkách Zlínského kraje odkaz na speciální mapu 
dotací, která vám tyto informace poskytne. 

gramů. Zároveň dodal, že i ten-
tokrát bude registrace žádostí 
probíhat elektronickou formou.
Ještě z druhé průběžné výzvy 
z letošního jara, realizované ještě 
v rámci první vlny kotlíkových 
dotací, schválila Rada Zlínské-
ho kraje poskytnutí podpory 
283 žadatelům v  celkové výši 
35 060 659 korun. 
Rada zároveň schválila i  se-
znam náhradních příjemců, je-
jichž projekty budou v daném 
pořadí automaticky podpořeny 
v případě uvolnění finančních 
prostředků.  /van/

www.kr-zlinsky.cz 

www.khszlin.cz 

Kromě obcí a  měst ukazuje 
mapa rovněž i každou korunu, 
která kdy z kraje přišla zájmovým 
spolkům a podnikatelům.  „Úřad 
shromažďuje velké množství dat 
o každé koruně. Pro normálního 
občana však tyto peníze nebyly 
dohledatelné. Kdo měl o  infor-
maci zájem, musel si o ni žádat 
podle zákona 106 o svobodném 
přístupu k  informacím. Proto 
jsem chtěl, aby každý občan měl 
přístup do veřejného systému 
a  věděl, jaké peníze a  kam ze 
Zlínského kraje putují. Za druhé 
chci, aby informace o již uděle-
ných dotacích pomáhaly i nám 
politikům, kteří o penězích roz-
hodujeme,“ vysvětlil hejtman Jiří 
Čunek, který stojí za myšlenkou 
mapy dotací.
Zdrojem dat o  poskytnutých 
transferech je vnitřní ekono-
mický systém kraje. Aktuali-
zace probíhá jednou denně, 
nejnovější zobrazitelné údaje 

jsou tedy vždy z  předchozího 
dne. Do mapy nejsou zahrnuty 
peníze, které kraj posílá svým 
příspěvkovým organizacím a ob-
chodním společnostem, dále pe-
níze z Evropské unie a státního 
rozpočtu, které jsou účelově 
označeny. Rovněž v  ní nejsou 
zahrnuty případné vrácené 
prostředky, penále, pokuty a po-
dobně. Mapa obsahuje pouze 
skutečně převedené prostředky 
z rozpočtu Zlínského kraje.
Mapa je dostupná z webových 
stránek Zlínského kraje www.
kr-zlinsky.cz pod odkazem Ote-
vřený kraj (banner na titulní stra-
ně webových stránek). Data lze 
prohlížet ze čtyř různých reportů 
– členění celého kraje na obce, 
členění celého kraje na okresy, 
členění celého kraje na území obcí 
s rozšířenou působností (ORP), de-
tailní report jedné obce. Příprava 
a provoz aplikace jsou bez finanč-
ních nároků.  /van/

V našem regionu je řada přírod-
ních koupacích ploch. Ale jen 
u třinácti pravidelně kontroluje 
Zlínská krajská hygienická stanice 
(KHS) kvalitu vody. Na Zlínsku je 
to nádrž Všemina na Slušovicku, 
nádrž Štěrkoviště v Otrokovicích, 
dvě oblasti Luhačovické přehra-
dy a Pahrbek Napajedla. Tady je 
od června horší kvalita vody, což 
by už mohlo způsobovat zdravot-
ní komplikace. 

V Luhačovicích stále lépe
„Na Pahrbku jsou v posledních 
letech vydávány zákazy koupání 
z důvodu vysokého obsahu sinic, 
chlorofylu a nízké průhlednosti,“ 
upozornila ředitelka odboru hygi-
eny KHS Eva Javoříková. Doplnila, 
že letos v něm zákaz koupání ještě 
vydaný nebyl. Podle  hygieničky 
se naopak za posledních pět let 

Mapa dotací: Každý občan může vidět, kam 
jdou peníze z rozpočtu kraje

Kam vyrazit 
za koupáním 

zlepšila kvalita vody v Luhačo-
vické přehradě.  Koupat se lze 
i ve vodních nádrží v Horní Bečvě 
a Bystřičce na Vsetínsku, stejně tak 
i v přírodním koupališti v Novém 
Hrozenkově. Bát se nemusíte ani 
štěrkového jezera Albatros v Ost-
rožské Nové Vsi na Slovácku. Velké 
oblibě se stále více těší takzvané 
biotopy. Jde o koupaliště, která 
mají přírodní systém filtrace vody. 
Taková najdete v kraji hned tři, 
a to v Hotěnicích na Kroměřížsku, 
v Modré na Slovácku a v Prostřed-
ní Bečvě na Vsetínsku. Ve všech 
případech poslední měření ukáza-
lo, že voda je zde stále kvalitní. Po-
kud se přesto chcete koupat tam, 
kde není voda pravidelně sledova-
ná, můžete si udělat jednoduchý 
test. „Opatrně vstupujte do vody 
tak, aby se nezvířily usazeniny ze 
dna, a pozorujte, jestli se okolo 
kolen ve vodě nevznášejí drobné 
zelené částečky. Když ano, jed-
ná se pravděpodobně o sinice,“ 
radí hygienička. Pokud se i přesto 
rozhodnete pro koupání ve vodě 
obsahující sinice, doporučují hygi-
enici osprchovat se po vykoupání 
čistou vodou. 
V tomto případě by člověk neměl 
být ve vodě déle než 10 minut. 
Sinice mohou vyvolat nejenom 
alergie, ale i vážné zdravotní pro-
blémy. Od lehkých akutních otrav 
projevujících se střevními a žalu-
dečními potížemi až po vážnější 
jaterní problémy.  
Aktuální situaci ohledně kvality 
vody  v kraji sledujte na stránkách 
krajské hygienické stanice.  /šar/
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Kam půjdeme k vodě? dá se tam zaparkovat? Mají tam dětský bazén? Tyto otázky si možná 
řada lidí klade vždy, když chtějí vyrazit na koupaliště. Máme pro vás řadu tipů, kam se za vo-
dou vypravit do jednotlivých regionů. Výčet samozřejmě není úplný, ale určitě si vyberete. 

Koupaliště se předhání v nabídce vodních atrakcí

ZLínsKO
Zelené Zlín
Návštěvníkům krajského města 
nabízí koupaliště plavecký i dět-
ský bazén, brouzdaliště i bazén 
s  vodními atrakcemi. Součástí 
areálu je i  bufet, dětské hřiště 
i stolní tenis. www.laznezlin.cz

Panorama Zlín
Další městské koupaliště se nachází 
na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Ná-
vštěvníci mohou využít plavecký 
i dětský bazén, tobogán i relaxační 
bazén. www.laznezlin.cz

Lázně Zlín
Další možností, kam zajít ve Zlíně 
k vodě, jsou Městské lázně Zlín. 
Jejich součástí jsou nejenom tři 
kryté bazény, včetně dětského, 
ale i venkovní bazén, kde je voda 
přihřívaná. Bazén je otevřený 
v závislosti na počasí. 
 www.laznezlin.cz

Koupaliště Louky
Jeden plavecký a  jeden dět-
ský bazén. To nabízí koupaliště 
ve zlínské městské části Louky. 
Děti mohou využít skluzavek 
nebo vodních trysek. Přilehlý 
bufet nabízí občerstvení.

Hotel Lázně Kostelec
Součástí lázeňského sportovního 
areálu jsou tři vyhřívané bazény 
a dva venkovní whirlpooly. V ba-
zénech je od května do konce září 
vyhřívaná voda na teplotu 28 až 

30 stupňů. Bohatá je nabídka 
sportovních možností.
 www.hotelkostelec.cz

sportovní areál sazovice
Svým návštěvníkům nabízí vyhří-
vaný bazén se skluzavkou a brou-
zdalištěm, dále whirlpool s teplou 
slanou vodou. Je tu i dětské hřiště, 
stolní tenis či ruské kuželky a další. 
 www.nakoupalisti.cz

Městské koupaliště Otrokovice
Vyhřívaný bazén i dětské brouzda-
liště s trvalou teplotou vody 28°C. 
To nabízí koupaliště v Otrokovicích. 
Slunění je možné na  travnatých 
plochách a  pro sportovní vyžití 
návštěvníků je k dispozici volejbal, 
nohejbal, ping-pong. Nechybí bu-
fet s občerstvením.
 www.otrokovice.cz/koupaliste

Koupaliště Duha Pozlovice
Koupaliště u Luhačovické přehrady 
v Pozlovicích má nerezový plavecký 
a dětský bazén. Součástí bazénů je 
řada vodních atrakcí. Jídlo a nápoje 
je možné koupit v přilehlém bufetu.
 www.duha.pozlovice.cz

VsetínsKO
Koupaliště U Průmyslovky Vsetín
Návštěvníci tohoto vsetínského 
koupaliště mohou využít plavecký 
i dětský bazén. Nechybí vodní atrak-
ce. V areálu je rovněž víceúčelové 
hřiště a dětské houpačky. 
 www.vsetinskasportovni.cz/
 koupaliste

JSMe ZlíNSKý KrAJ

Koupaliště Valašské Meziříčí
Pro děti i dospělé jsou připraveny 
dva bazény, dětské brouzdališ-
tě i vodní atrakce. Sportovci mají 
možnost zahrát si plážový volejbal, 
nohejbal, košíkovou i stolní tenis. 
Nechybí bufet.
 www.koupalistevm.cz

Koupaliště Rožnov pod Radhoš-
těm
Na rožnovském koupališti najdou 
návštěvníci dva rekreační bazény 
s atrakcemi, plavecký bazén a dět-
ské brouzdaliště. V areálu je možné 
si zahrát i plážový volejbal nebo rus-
ké kuželky.
www.krytybazen.cz/koupaliste

Podhorské koupaliště Velké Kar-
lovice
Ve Velkých Karlovicích si mohou ná-
vštěvníci užít velký a malý bazén 
s vodními atrakcemi. Občerstvení 
nabízí přilehlá restaurace. 
 www.velkekarlovice.cz/
 sport-a-turistika-koupaliste

UHeRsKOHRaDišťsKO
aquapark Uherské Hradiště
Největší koupaliště na Slovácku má 
víceúčelový bazén i dětský bazén 
se zábavními vodními atrakcemi.  
Sportovci mohou využít řadu hřišť 
pro míčové hry a další aktivity. Sou-
částí areálu je restaurace.
 www.aquapark-uh.cz

Letní koupaliště Uherský Brod
Jedná se o koupaliště se třemi sa-

mostatnými bazény bez vodních 
atrakcí. Slunění je možné na trav-
natých plochách. V areálu je ob-
čerstvení. www.delfinub.cz

Koupaliště Kunovice
Klasické koupaliště nabízí pla-
vecký bazén, skokanský můstek, 
brouzdaliště, skluzavku, hřiště pro 
plážový volejbal a pingpongový 
stůl.
 www.mesto-kunovice.cz/
 koupaliste

Městské koupaliště Hluk
V  areálu jsou dva bazény pro 
plavce a  brouzdaliště pro děti. 
Vyhřívané bazény jsou vybavené  
atrakcemi. Nechybí dětský koutek 
a bufet.
 www.facebook.com/
 Městské-koupaliště-Hluk

KROMěřížsKO
Koupaliště Bajda Kroměříž
Návštěvníkům areál nabízí bazén 
s  osmi drahami, dětský bazén, 
brouzdaliště, travnaté odpočin-
kové plochy, občerstvení.
 www.bajda.eu

Zámecké koupaliště Holešov
Disponuje plaveckým a dětským 
bazénem. Dále je možné využít hřiš-
tě pro volejbal a nohejbal a pro děti 
je připraven dětský koutek.
 www.koupaliste-holesov.cz

Městské koupaliště Chropyně
Koupaliště má vyhřívaný bazén 
a dětské brouzdaliště. K dispozici 
jsou i vodní atrakce. Kromě nich 
lze využít hřiště na plážový volej-
bal a hřiště na míčové hry.
 www.smmchropyne.cz/
 smm/koupaliste

Koupaliště Hulín
Městské koupaliště poskytuje 
mimo plavecký bazén se skokan-
skými můstky také dětský bazén 
a  hřiště pro nohejbal, volejbal 
a další sporty. Děti mají k dispozici 
i hřiště. V areálu je i bufet.
 www.kombyt.cz/
 koupaliste-a-minigolf

Koupaliště Koryčany
Plavecký bazén a dětské brouzda-
liště. To najdou návštěvníci koupa-
liště v Koryčanech. Mimo bazény 
tu jsou tři beachvolejbalové kurty, 
centr kurt s krytou tribunou a re-
staurační zařízení a dětský koutek.
 www.koupalistekorycany.cz



Manželé Helena a Stanislav Jochecovi si 
vždy přáli mít velkou rodinu. Když jim odrostly dvě vlastní 
děti, rozhodli se vytvořit domov dalším čtyřem, které po-
stupně přijali do pěstounské péče. Vzali si děti do různé míry 
intelektově hendikepované. 

www.kr-zlinsky.cz 

Jedno zažilo trauma týrání 
a  všechny byly poznamenány 
ústavní deprivací, která ještě sil-
něji zbrzdila jejich vývoj. Proto 
potřebovaly trpělivý a chápají-
cí přístup. Dnes jsou již téměř 
všechny dospělé a jejich okolí si 
je oblíbilo. Manželé Jochecovi se 
nyní věnují institutu pěstounství 
na přechodnou dobu a pracují 
i v krajském týmu, který pomáhá 
ohroženým dětem. 
„Když jsme s pěstounstvím začí-
nali, bylo obtížné získávat infor-
mace. Dnes už existuje hodně 
možností, kde se poradit. V prů-
běhu let jsme absolvovali od-

Pěstounství. Způsob jak darovat 
pěkné dětství

bornou přípravu, na které trval 
krajský úřad. Zprvu jsme si říkali, 
k čemu nám to bude, ale velmi 
nás to obohatilo. V  současné 
době jsou oproti dřívějšku k dis-
pozici doprovázející organizace, 
které stojí při vás,“ říkají manželé 
Jochecovi. Shodují se na tom, že 
motivace k pěstounství musí jít 
ze srdce. „Je potřeba bezvýhrad-
ně dítě přijmout takové, jaké je, 
a snažit se mu přizpůsobit. Je 
důležité umět dělat kompromisy, 
ne však velké ústupky,“ zamýšlí 
se Helena Jochecová. Její manžel 
Stanislav podotýká: „Nemyslím 
si, že je dobře brát si dětí hodně. 

Ze zákona by měl být dán určitý 
rozumný limit, protože pak už to 
je menší dětský domov, kdy star-
ší děti přebírají povinnosti rodi-
čů a zodpovědnost za ty mladší, 
což není správné.“  Jochecovi 
hovoří o krásných momentech, 
které mohli se svými přijatými 
dětmi prožít. Svým příkladem 
vyzývají k následování. Zároveň 
radí: „Pokud někdo chce otevřít 
svou náruč, třeba jen jednomu 
dítěti, ať jde do přípravy.  Není 
to procházka růžovým sadem, 
a proto je výborné, že je kde hle-
dat pomoc a radu,“ konstatují 
manželé.  A  jaká to má poziti-
va? „Často jsou momenty, kdy 
cítím: Jo, to je ono! Třeba když 
mi přijatý syn přinesl na  Den 
matek krásnou kytku se slovy 
´Mamko, to je pro tebe .́ Nebo 
v létě, donesou mi jen tak zmrz-
linu, opečou špekáček nebo nám 
koupí dáreček. A když 
jedeme na výlet, tak 
nás těší, že máme vel-
kou rodinu, jak jsme 
si vždy přáli. A  to je 
bezvadné!“ uzavírá 
paní Helena. 
Aktuálně je ve  Zlín-
ském kraji přibližně 
470 dlouhodobých 
pěstounských ro-
din, v  nichž vyrůstá 
okolo 650 dětí. Větší 
polovinu představují 
tzv. příbuzenské pěs-
tounské rodiny, kdy 
v roli pěstounů fungují zpravi-
dla babičky a dědečkové, v dal-
ších případech se jedná o děti 
„cizí“. V kraji jsou však řádově 
desítky dětí, které by mohly jít 
do pěstounské péče, pokud by 
se pro ně našly vhodné rodiny. 
„Zejména jde o děti starší šes-
ti let, o sourozenecké skupiny, 
o děti s výchovnými problémy 
event. zdravotním postižením 

Zlínský kraj vyzývá veřejnost, obce a organizace, aby do 31. srpna 
posílaly na Odbor sociálních věcí krajského úřadu návrhy do 1. roč-
níku ankety Ocenění pečujících osob. Anketa je rozdělena do dvou 
kategorií:
Pečující osoba – ten, kdo se v domácím prostředí stará o blízkého 
člověka a není profesí pečovatel.
Pěstoun – ten, kdo na základě soudního rozhodnutí přijal do pěs-
tounské péče nezletilé dítě (děti) a výkon této péče v době podání 
návrhu trvá. Více informací na www.kr-zlinsky.cz 

JAK To VIdí
Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální 
záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor

V pěstounské péči má význam jed-
na hlavní pečující osoba, i kdyby to 
mělo být jen na omezenou dobu. 
Někdy mám totiž dojem, že se pří-
liš zaměřujeme na malé procento 
případů, kde něco nefunguje na sto 
procent. Soustředíme se na chyb-
ný detail a nevidíme celek. Jistě je 
správné všímat si pochybení a usi-
lovat o nápravu. Avšak podstatné je, 

že náhradní rodinné prostředí, ať už 
pro dítě zcela zdravé, pro dítě s růz-
ným druhem postižení nebo s bo-
lestnou zkušeností z vlastní rodiny, 
je pro dítě mnohem přívětivější než 
ústavní péče. Rodina, ať už vlastní 
nebo náhradní, je místo, kde získá-
váme sociální návyky a přirozeně se 
učíme všem dovednostem potřeb-
ným pro založení své vlastní rodiny. 

nebo jiného či smíšeného et-
nika. Skupina dětí, pro které se  
hledá rodina, je velmi různoro-
dá, a  proto také potřebujeme 
mít velmi různorodé žadatele 
o pěstounskou péči, abychom  
mohli vybírat ty nejvhodnější,“ 
sdělila vedoucí oddělení sociál-
ně právní ochrany dětí Simona 
Čubáková. 
Pěstounství má dvě formy: buď 
klasickou dlouhodobou, anebo 
pěstounství na dobu přechod-
nou - zde se předpokládá opuš-
tění stávajícího zaměstnání, aby 
se lidé mohli plně zaměřit na roli 
pěstounů, proto se jejich od-
měna blíží průměrnému platu. 
„U dlouhodobých pěstounů se 
situace liší podle toho, jak staré 

dítě přijímají a  jaké 
jsou jeho potřeby. 
Časem se tato situa-
ce mění s tím, jak dítě 
roste a  jak dobře je 
v nové rodině zakot-
veno. Souběh péče 
o dítě a zaměstnání 
je možný, pokud se 
negativně neodráží 
na dítěti. V případě, 
že rodina přijímá dítě 
mladší 7 let, může 
pěstounka za před-
pokladu, že jí vznikne 
nárok ze Správy soci-

álního zabezpečení, nastoupit 
na mateřskou dovolenou a poté 
případně na rodičovskou dovo-
lenou, je-li dítě mladší 4 let,“ 
vysvětlila Silvie Derková z od-
dělení sociálně právní ochrany 
dětí krajského úřadu. Finanční 
zabezpečení pěstounů a  dětí 
v pěstounské péči  upravuje zá-
kon o sociálně-právní ochraně 
dětí.  /hm, hv, hj/

Chtěla bych poděkovat všem, kdo 
jsou otevřeni této formě pomoci, 
sdílejí své zkušenosti s ostatními 

a hlavně kdo jsou ochotni vytvořit 
dětem domov a dobrý příklad pro 
jejich další život.  

8
TÉMA

ocenění: Nominujte pečující osoby ve svém okolí

podrobnosti: 
Celý rozhovor 
s pěstouny 
a další 
informace  
o náhradní péči
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Nedávno vyšla tiskem nová, v pořadí čtvrtá, kniha spisovatelky, mnohaleté cvičitel-
ky jógy, Marty Zapletalové. Nese název: „Bez lásky to nejde“. 

Co vás přimělo k tomu znovu se po několika 
letech pustit do psaní? 
Mám kamarádku. Žije v Praze a občas si tele-
fonujeme. Při jednom takovém rozhovoru se 
mě zeptala, jestli něco píšu, a já jsem jí z plného 
přesvědčení odpověděla. „Nepíšu a psát ne-
budu. Třikrát stačí.“ Tentýž večer jsem si lehla 
do postele, a když jsem zavřela oči, uviděla jsem 
ložnici, ve které jsem spávala s rodiči jako dítě, 
a svou mladou krásnou maminku. Současně 
s tím obrazem se mi v hlavě objevily slova a věty. 
Když jsem se probudila, ty věty tam byly pořád. 
Zapsala jsem je a zavolala kamarádce. Přečetla 
jsem jí, co jsem napsala, a ona mi řekla: „Mám 
z toho husí kůži, je to krásné, piš dál.“ Pořád jsem 
nevěděla. Řekla jsem, že to zkusím. Šlo to samo.

svůj příběh vyprávíte s upřímností, která 
vyžaduje odvahu. i když se za dosavadním 
životem ohlížíte s nadhledem, dotýkáte se 
věcí nejosobnějších. neměla jste problém 
s takovou mírou otevřenosti?
Na začátku knihy se čtenář dočte, že případná 
podobnost s reálnými osobami, místy a událost-
mi je čistě náhodná. Na druhé straně musím říct, 
že s otevřeností a s upřímností občas problém 
mívám, ale opačný. Většinou mám potřebu říkat 
všem všude, co si myslím, což není vždycky úplně 
rozumné a na místě. Ve filmu o nositeli Nobelovy 
ceny za matematiku Johnu F. Nashovi pronáší 
hlavní postava vtipnou větu „Míra mé upřímnosti 
hraničí s idiocií.“ To můžu říct klidně taky. 

Vaše kniha je také o smutku z rozpadu man-
želství, které bylo – podle všeho – velmi pěk-
né, a přesto skončilo rozvodem. Jaké poznání 
vám tato prožitá zkušenost dala? 
Jsem průběžně ve styku s velkým počtem lidí 
a otevřenost na mé straně vyvolává otevřenost 
na straně druhé, takže vím, že problémy, které 
prožívám já, prožívá v nějaké pozměněné podo-
bě kdekdo. Při rozchodu blízkých lidí bývají zra-
nění a bolaví oba účastníci. Když už se to stane, 

roZHoVor

nezbývá nic jiného, než se s tím nějak vyrovnat 
a zpracovat to. Nejen vnější podobu toho všeho, 
ale hlavně to, co máme uvnitř v sobě. Nikomu 
neprospěje, když mu v hlavě straší zloba, pocit 
ukřivdění, žárlivost, zklamání. Představa viníka 
a oběti je hloupost. Lidi nejsou dokonalí a do-
konalé nejsou ani naše vztahy. Vypořádat se 
s tím není jednoduché, ale možná zrovna proto 
jsme tady, abychom řešili, co jsme řešit nechtěli, 
a přijímali, co jsme přijmout nechtěli.  

Už několik desetiletí cvičíte jógu. Byla jste 
mezi prvními, kdo začínal kurzy jógy v regi-
onu vést – ještě za minulého režimu. Co vás 
k tomu přimělo? 
Zjistila jsem, že kdekdo má v rukávu historku 
o svých těžkých začátcích a ani já nejsem vý-
jimkou. V pětadvaceti letech jsem porodila dítě 
a brzy po porodu jsem se propadla někam, asi 
do pekla. Dostala jsem diagnózu „laktační psy-
chóza“ a doporučení k pobytu v psychiatrické 
léčebně. Do blázince jsem jít nechtěla, takže mě 
lékař vybavil hromadou léků a moji blízcí dostali 
radu, ať mě nenechávají samotnou z důvodu 
možné sebevraždy. Čekala jsem vysvětlení, po-
vzbuzení, naději, ale nic takového se nekonalo. 
Mé rodiče asi rozhovor s doktorem taky nepotě-
šil. Měla jsem doma několik zatím neotevřených 
nečtených knížek o józe, a v té hrůze, kdy jsem 
hledala nějaké stéblo, kterého se chytnu, jsem je 

otevřela a začala podle nich cvičit. Od té doby 
jsem s cvičením nikdy na delší dobu nepřestala, 
a jsem přesvědčená, že každodenní cvičení mi 
pomohlo vrátit se do života.

Můžete vyjádřit, co přesně vám jóga dává?
Je každodenní součástí mého života, takže 
ty přínosy zaregistruju až ve chvíli, kdy ji 
nakrátko odložím. Je jich moc. Joga není jen 
cvičení, je to ucelený systém sloužící ke zdo-
konalování a zušlechťování člověka. Nevím, 
kolik lidí ví, že její nedílnou součástí je také 
etika. Kdysi jsem se s nadšením zabývala 
tím vším, co mi nabízela, v současnosti jsem 
se omezila na cvičení a to ostatní ve mně, 
doufám, nějak žije samo. 

na konec mám jednoduchou otázku. Co 
je pro vás důležité?
Asi nebudu moc originální. Ráda bych žila 
dobrým naplňujícím smysluplným životem, 
uprostřed mých blízkých, obklopena krásou 
a dobrou vůlí. Stejně jako všichni ostatní chci 
být šťastná.  /hm/

Ukázka z knihy: 
Jsem dítě. Ležím v ložnici svých rodičů v mo-
sazné dětské posteli a dívám se na mamu. 
Sedí před zrcadlem a češe si své dlouhé vlnité 
hnědé vlasy. Je krásná. Za ní je velké okno, 
zabírající spolu s dveřmi na balkon celou 
stěnu. Po zácloně běhají drobné nitky. Podle 
toho kam se podívám, tam letí. Nahoru, dolů, 
doleva, doprava. Venku svítí slunko, je slyšet 
kdákání slepic a kokrhání kohouta. Bydlíme 
v centru Zlína. Vedle našeho činžáku je domek 
se zahradou. Často se dívám z balkonu dolů 
na ten kus venkova schovaný za zdmi, ale 
viditelný shora. Už vždycky budu mít ráda 
tyto vesnické zvuky…..
…
Sedím ve svém krásném domě se zahradou. 
Od doby, kdy si Jožička, tak se moje maminka 
jmenovala, česávala vlasy před zrcadlem, 
uplynulo několik desetiletí. Během těch let 
se ze mne, mimo jiné, stal sirotek. Tak jako 
z většiny dospělých lidí. Dospělí sirotci. Jen 
co moji rodiče odešli ze světa, začaly se mi 
v hlavě rojit otázky. Otázky, na které mohli 
odpovědět jen oni. Ale už tady nejsou. Není 
tady ani většina těch, kteří u toho tehdy byli 
aspoň okrajově. Nemám se koho zeptat. Ni-
kdy nebyl čas. Nikdy nebyla vhodná chvíle. 
Někdy jsem poznala, že mi chce mama něco 
říct. Někam jsem spěchala…O něčem jsem 
přemýšlela…měla jsem malé děti…Stavěli 
jsme dům…
Teď mám velké děti, syna a dceru. Máme pěk-
ný vztah, rozumíme si. Někdy bych jim taky 
ráda něco řekla. Poslouchají, ale myšlenkami 
jsou jinde. Mají malé děti. Mají své starosti. 
Opravují dům. Zařizují byt. Není čas. Myslím, 
že se taky někdy budou chtít zeptat. Ale kdoví 
kde budu. Možná v nebi. 

Ing. Marta Zapletalová 
  Narodila se ve Zlíně.
  Vystudovala: VUT Brno.
  Napsala knihy: Jak si udělat pořádek 

v těle, v hlavě a v srdci; Klára a Jákob.; 
Editin deník; Bez lásky to nejde.

  Vede kurzy harmonizačního cvičení.
  Byla manželkou spisovatele Zdeňka 

Zapletala, s nímž má dvě dospělé děti.
  Žije na venkově poblíž Holešova.

Marta Zapletalová: Bez lásky to nejde
Marta Zapletalová, autorka čtyř knih.  Foto: osobní archiv

TÉMA



nové bistro ve zlínské nemocnici | V Krajské 
nemocnici T. Bati vznikne bistro pro veřejnost 
i pacienty. Bistro nabídne vlastní pekárenské 
výrobky, studenou i teplou kuchyni, čerstvé 
saláty a pomazánky, nápoje včetně kvalitní kávy 

a nebude chybět ani denní tisk s nabídkou časo-
pisů. Pokud vše půjde podle plánu, nové bistro 
by měla nemocnice otevřít na konci prázdnin. 
Autorem návrhu interiéru bistra je Ing. arch. 
Michal Juřík z ateliéru MES Design.

Ocenění pro film | Film Jano Koehler, pojedná-
vající o restaurování Křížové cesty na Hostýně, 
zvítězil v soutěži MUSAIONFILM. Film zachycuje 
obnovu mozaiky 1. zastavení, jíž se ujali manželé 
Paříkovi.  Foto: www.janokoehler.cz

Do štítné míří světová špička |  Ve Štítné nad 
Vláří-Popově se 5. a 6. srpna pojede už osmou 
sezonu závod Českého poháru v travním ly-
žování. Letos díky spojení s mezinárodním 
závodem FIS Cupu dorazí na jižní Valašsko 
celá světová špička. Závodní víkend začíná 
v sobotu v 10.00.  Foto: Radek Holík

oBrAZeM

novinky v expozici betlému | Mechanický betlém v Horní Lidči, vybudovaný před šesti lety, se 
stal skutečnou atrakcí, v průběhu roku si ho prohlédne přibližně 13 000 návštěvníků. Nově nyní 
v expozici přibyla část věnovaná svatým Cyrilu a Metodějovi, o jejichž životě vypráví třicetiminutový 
film natočený exkluzivně pro návštěvníky hornolidečského betlému.  Foto: Helena Mráčková

Výstava jako ohlédnutí za povodněmi | 
Už dvacet let uplynulo od chvíle, kdy řadu 
míst dnešního Zlínského kraje zasáhly ničivé 
povodně. Kraj v  této souvislosti připravil 
výstavu. „Nechtěli jsme si toto určitě smutné 
výročí připomínat s velkou pompou. Proto 
jsme oslovili obyvatele kraje, aby nám oni 
sami ukázali, jak vnímali tehdejší události. 
Na výstavě nenajdete snímky profesionál-
ních fotografů, nýbrž fotografie ze soukro-
mých archivů,“ řekl hejtman Jiří Čunek. Vý-
stava je k vidění v 16. etáži budovy, a to až 
do konce měsíce srpna. Vystavené fotografie 
návštěvníkům přibližují povodňová dramata 
v Otrokovicích, Zlíně, Tlumačově, Kašavě, 
Huslenkách či Uherském Hradišti.
 Foto: archiv Stanislava Mišáka 
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Na výstavě je představen obsáhlý výběr z tvorby mistra POP-UP – 
Vojtěcha Kubašty (1914-1992). Od knižních ilustrací, grafických listů, 
telegramů, reklamních materiálů, přání a pohlednic až k velkému 
množství dětských prostorových knih. Největší úspěch měly Kubaš-
tovy dětské knížky, překládaly se do 37 jazyků a prodalo se 35 milionů 
výtisků. Byl výborný v tom, že všechno dělal sám. Obrázky, technickou 
stránku prostorové knihy, což tenkrát zvládl jen málokterý výtvarník. 
Neustále vymýšlel další zlepšováky. Autíčka, která vyjedou z knihy, nebo 
papírový strom, který jedním tahem rozevřete – a vyletí pták Ohnivák. 
V 60. letech se o českém výtvarníkovi doslechl Disney a rozhodl se, že 
mu zadá výrobu několika příběhů, například Bambiho nebo Knihu 
džunglí. Výstava je k vidění denně mimo pondělí do 27. srpna v Zámku 
Chropyně.  /js/

Ulice města naplní rytmy ze třech kontinentů světa.  Na své si tak 
přijdou jak milovníci domácího folkloru, tak i příznivci slovenské-
ho souboru Gymnik či skvělé Jiskry z Plzně a nebudou chybět ani 
exotické soubory z Kostariky a Alžíru.
V pátek večer se na náměstí Míru v úvodním pořadu představí 
většina festivalových hostů. Největší díl z celého festivalu však 
připadne až na sobotu. Taneční rej započne dopoledne, kdy se 
pozvané soubory představí na zlínských pěších zónách, po poledni 
proběhne na náměstí Míru veřejná výuka několika lidových tanců 
z různých regionů.
Odpoledne bude následovat pořad moravských pěveckých sborů 
a celý den bude zakončen večerním, hlavním festivalovým pořadem.

Autorka výstavy Kristýna Petříčková se při 
realizaci se svými studenty nechala inspiro-
vat oděvem vycházejícím z kořenů a tradic 
Slovácka. Výstava je reakcí na vzrůstající zá-
jem o tradiční lidovou kulturu v propojení 
s moderním designem a současně nabízí 
odpovědi na otázky, jakým způsobem k to-
muto inspiračnímu zdroji přistupovat.
„Na výstavě se představí devět mladých ná-
vrhářů ateliérů Design oděvu a Produktový 
design UTB ve Zlíně, kteří pracují s odkazem 
a mezigeneračně předávanými hodnotami 
lidové kultury v širším sociálním kontextu. 
Modely a práce studentů jsou postaveny 
do konfrontace s  inspiračními zdroji v po-
době krojových součástek ze sbírek Slovác-
kého muzea,“ popsala Kristýna Petříčková, 

Předposlední prázdninový víkend 
patří ve Zlíně tradičně hudbě a tanci. letos se už 12. roč-
ník oblíbeného festivalu Zlínské besedování uskuteční 
ve dnech 18. až 20. srpna.

 Na prázdni-
ny etnografické oddělení Slováckého 
muzea připravilo novou, svěží výstavu 
– Pod povrchem ornamentu. Jedná se 
o společné dílo Slováckého muzea 
a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

KUlTUrA

www.besedovani.cz

www.slovackemuzeum.cz

geniální ilustrátor Vojtěch Kubašta

Zlínské besedování 2017

Kroj inspirací dnešní módy 

další vystavující, autorka a vedoucí ateliéru 
Design oděvu.
Ve své práci se Kristýna Petříčková dlouho-
době zaměřuje na rekonstrukci historické-
ho oděvu i krojových celků a při realizaci 
sleduje hned několik aspektů. „Společným 
jmenovatelem všech jejích prací je hlubo-
ká znalost nejen předmětu, který je zho-
tovován, ale také kontextu, ve kterém byl 
používán, detailní studium a analýza mate-

riálu a samozřejmě jeho následné precizní 
zpracování. Při tvorbě se nejedná o pouhou 
rekonstrukci, výsledkem je nejčastěji maxi-
málně věrná replika propracovaná do sebe-
menších detailů,“ uvedla Marta Kondrová, 
etnografka Slováckého muzea a kurátorka 
výstavy. K pečlivosti, precizní práci a snaze 
o pochopení a co nejhlubší studium zvo-
leného inspiračního zdroje vede Kristýna 
Petříčková také své studenty.
Výstava Pod povrchem ornamentu nabí-
zí pohled nejen na hlavní inspirační zdroj, 
kterým jsou kořeny lidové kultury, ale rov-
něž původní formu a hlavně funkci oděvů. 
Odmyslíme-li si výšivku, aplikaci, krajku 
a další výzdobné prvky kroje, nahlédneme 
na samou podstatu ve způsobu oblékání lidí 
v minulosti, původní postupy v šití oděvu 
i zhotovování látek. Výstava volně navazuje 
na úspěšnou výstavu Budoucnost tradice re-
alizovanou ve spolupráci Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně a Moravského zemského muzea 
v Brně v roce 2015. Výstava je v hlavní budo-
vě muzea ve Smetanových sadech přístupná 
do 8. října.  /sm/

Za účasti většiny souborů pak proběhne nedělní mše v kostele Panny 
Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích a odpoledne pořad 
zahraničních souborů v areálu pod malenovickým hradem.  /red/



12

Pokud se začtete do životopisu prvního česko-
slovenského prezidenta, nelze přehlédnout jeho propojení s Valašskem. 
Za tamní města byl v době rakouska-Uherska dvakrát zvolen do říšské rady, 
do regionu pak Tomáš garrigue Masaryk pravidelně zajížděl také jako prezi-
dent samostatného Československa. Připomínkou toho jsou četné pamětní 
desky a památníky nejen ve Valašském Meziříčí, ale i v okolních sídlech.

Nikoho tak nepřekvapí, že jedna z mnoha 
naučných stezek v regionu je pojmenována 
právě po Tomáši Garrigue Masarykovi. Měří 13 
kilometrů a na 12 zastaveních představuje pří-
rodu a historii Valašského Meziříčí a jeho okolí.
Trasa vede z náměstí kolem zámku Žerotínů 
a pokračuje podél Rožnovské Bečvy k sou-
toku s Bečvou a odtud po červené turistic-
ké značce přes obec Poličnou, místní část 
Valašského Meziříčí, do sedla pod Píškovou 
v Hostýnských vrších. Zde stezka přechází 
na žlutou turistickou značku a přes hřeben 
nad Bražisky, skalní útvar Jarcovskou kulu 

a obec Jarcovou se podél Vsetínské Bečvy 
vrací zpět do Valašského Meziříčí.
Stezku je možné absolvovat v průběhu ce-
lého roku, nejlépe však od jara do podzimu. 
Seznámíte se jak s místy, kde náš první pre-
zident pobýval (pamětní deska u gymnázia 
v Sokolské ulici) a kde rád odpočíval a pře-
mýšlel (památníček v sedle pod Píškovou), 
tak i s geologickými zajímavostmi (přírodní 
památky Jarcovská kula a Bražiska), s lesním 
prostředím (Bražiska) a životem vod (Janíč-
kova studánka pod Píškovou, soutok Bečvy 
a Rožnovské Bečvy).  /red/

VolNý ČAS

ZAMYŠleNí NA ZÁVĚr
Vlastenci

PUToVÁNí S oSoBNoSTMI Po ZlíNSKÉM KrAJI

Stateční Moravané v bitvě u Bílé Hory jediní 
odolávali u letohrádku Hvězda přesile pan-
ských vojsk. Vždy mě to naplňovalo hrdostí 
k mým starodávným krajanům. Tak nás učily 
soudružky učitelky před léty. Pravda však byla 
jiná. Proti sobě stála vojska najatých žoldné-
řů, vojska mezinárodní, jakési tehdejší NATO. 
Prostému lidu to bylo jedno. Vždyť se prali 
dvě věrchušky o moc. Ne o pravdu, ne víru ani 
ve prospěch lidu. Navíc za velkého chaosu. Pět 
tisíc vojáků se pranice neúčastnilo, nedostali 
žold, a tak pobývali v Praze v nálevnách a veřej-
ných domech. A u letohrádku Hvězda byla zeď. 
Nebylo kam ustoupit. Tak to bylo doopravdy. 
Husitské vlastenectví bylo dávno v čudu.
A vlastenci utíkají. Jako často v našich dějinách. 
„Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, 
zapomenouti nemohu“ (J. A. Komenský).

Žádné Jiráskovo Temno však nenásledovalo. 
Rakousko-Uhersko bylo patrně lepší varianta, 
než upadnout v náruč protestantských němec-
kých zemí. Tam teprve by hrozilo poněmčení.  
Potvrzují mně to současní moderní historikové. 
Vzedmutí vlastenectví v době obrození vyvr-
cholilo pak první republikou. Mám ale neblahé 
tušení, že toto dědictví začíná mizet v paměti 
národa stejně jako Bílá Hora.
Při mobilizaci v roce 1938 naši dědové a otcové 
plakali, když jim bylo znemožněno bránit svoji 
vlast. Znám to dobře z vyprávění i rodinných 
kronik. Milovat svoji zemi a umět ji bránit, bylo 
tenkráte samo sebou. Naše babička, když v roce 
1968 umírala, zpívala si píseň Náš tatíčku Masa-
ryčku. Kdo z dnešních by si to zpíval a o kterém 
z politiků?
Bránit, ale jak? NATO ano, veliké díky za ně. Ale 
co my občané, zejména vy mladí. Uměli bys-
te zacházet nejen se zbraní, ale třeba ovládat 
rýč, lopatu, krompáč, bednění, obyčejnou pilu  
a další prostředky primitivní sebeobrany?  Přece 
jen jedna dobrá zpráva. Lidé našeho kraje mají 

rádi své obce. Máme jednu z nejnižších migrací 
do jiných krajů.
Jak je tomu v  praktické sebeobraně jinde? 
Ve Švýcarsku po povinné vojenské službě si 
mohou občané ponechat zbraň, kdyby vlast 
byla ohrožena. V Rakousku je vojenská služba 
také povinná, kdo odmítá zbraň, má službu delší 
povětšinou v sociálních službách. Ve Švédsku 
uvažují o jisté formě služby i pro ženy.
Víte, která je nejbezpečnější země na světě a ob-
čané jsou hrdi, že ji mohou bránit? Izrael. Tříletá 
služba ve zbrani pro muže, dvouletá pro ženy.
Vůbec tím nyní nehoruju pro znovuzavedení 
základní vojenské služby. 
Jenom přemýšlím, co můžeme udělat my všich-
ni občané pro vlast v době třeba jen lokálního 
ohrožení.  Nemám recept, nejsem na toto téma 
odborník. Akorát si připomínám slova jednoho 
z amerických prezidentů: „Neptej se, co má 
udělat Tvá země pro Tebe. Řekni si, co Ty uděláš 
pro ni.“
A dodávám. Jsme ještě vlastenci?
 Jiří Severin

Valašskem po stopách prezidenta Masaryka

 
Kolekce pivního skla

PoKlAdY Z dePoZITÁŘů

V depozitářích Muzea regionu Valašsko má 
své místo i nápojové sklo. Znalci piva by 
mohli ocenit širokou kolekci pivního skla, 
zahrnujícího holby, štíhlé pivní sklenice 
na nožce i klasické půllitry nejrůznějších tva-
rů a dekorů. Mezi nimi je i sklenice s reliéfem 
krále, kterým není nikdo jiný než brabant-
ský král Gambrinus, který podle středověké 
pověsti začal jako první vařit pivo. Sklenice 
z lisovaného skla, jejíž ucho je dekorováno 
plastickou rukou, však není propagačním 
artiklem známé plzeňské značky. Karlovická 
sklárna firmy S. Reich & Co ji vyráběla už 
od roku 1890, tedy téměř tři desetiletí před 
tím, než si plzeňský pivovar nechal značku 
Gambrinus registrovat. Ostatně na konci 19. 
století byl motiv krále Gambrina poměrně 
oblíbený a i zmíněná sklenice byla vyrábě-
na po dvě desetiletí. Oblíbený byl zjevně 
i exponát z našeho depozitáře – do muzejní 
sbírky jej majitel věnoval až poměrně opo-
třebovaný s prasklinou pod uchem.

www.muzeumvalassko. cz 
www.vychodni-morava.cz



Společnost MORAVIA CANS je předním evropským 
výrobcem aerosolových nádobek s mezinárodní 
působností a více než čtyřicetiletou tradicí.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME NOVÉ 
KOLEGY NA POZICE:

seřizovač výrobních linek

elektrikář

pracovnice paletizace

A další pozice uveřejněné 
na webových stránkách 
www.moraviacans.cz

OČEKÁVÁME:

zodpovědný přístup k práci 

schopnost práce a komunikace 
v týmu

otevřenou mysl a ochotu se učit

NABÍZÍME:

bonus 15 000 Kč pro nové 
zaměstnance

roční bonusy

zajímavé benefity

odborná školení

jazykovou výuku

dotované závodní stravování

5 týdnů dovolené je dávno 
samozřejmostí

Zavolejte nám nebo nás navštivte, 
rádi vám podáme informace, které 
budou zajímat právě vás.

NEUSTÁLE ROSTEME, TAK POJĎTE RŮST S NÁMI!

Kontakt:
e-mail: kariera@moraviacans.cz | telefon: 731 192 635, 778 775 195

MORAVIA CANS a.s., Tovární 532, Bojkovice 687 71

28.10.2017 ZLÍN
zimní stadion l. čajky | 14:00 a 17:00

TEPLOTY STOUPAJÍ CENY KLESAJÍ!
LETNÍ SLEVY AŽ 250 KČ

www.madagaskar-muzikal.cz

Kombinovaná spotřeba 5,0–5,8 l/100 km, emise CO2  131–152 g/km. Údaje dle směrnic 
a nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu.

Mits

Nový atraktivní design, nízká spotřeba, velký zavazadlový prostor.

Cena od 385 000 Kč.

UNICARS CZ s.r.o. 
Tečovská 1052, 763 02 Zlín - Malenovice
Tel.: +420 577 199 999
www.unicars.mitsubishi.cz

Mitsubishi. Kdo ví, ten ví.

ZÁRUKA

5 letostor.

Znáte japonské umění kvality 
a spolehlivosti?
Nové Mitsubishi ASX.
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Naskočte
na vlnu
rychlého
internetu

Ověřte si dostupnost i ve vašem rodinném domě na www.avonet.cz nebo na telefonu 575 575 820

Surfujte až

100 Mb/s
za akční cenu

AKCE do 31. 8. 2017

navíc 

2 měsíce

ZDARMA
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HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

18.–19. 8.
VIZOVICE
AREÁL LIKÉRKY R. JELÍNEK

ELÁN
TOMÁŠ KLUS•TŘI SESTRY

MANDRAGE•RYBIČKY 48•NO NAME•JELEN
MICHAL HRŮZA•LENNY•SLZA•VISACÍ ZÁMEK

MŇÁGA A ŽĎORP•CITRON•KARÍNA KNECHTOVÁ•THOM ARTWAY•HODINY
O5 A RADEČEK•FLERET•POETIKA•ZOČI VOČI•GAZDINA ROBA•KOSOVCI•FACK!NK FREAKZ

SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ KNEDLÍKŮ (MODERUJÍ JAKUB KOHÁK A PATRIK HEZUCKÝ)
KOMICI S.R.O. (MILOŠ KNOR•LUKÁŠ PAVLÁSEK•TOMÁŠ MATONOHA)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: www.ticketstream.cz ®

50. VIZOVICKÉ POŘÁDÁ RUDOLF JELÍNEK A. S. A NEDOMYSLENO, S. R. O.

www.t rnkobrani .czwww.facebook.com/trnkobraní

18.  20. 8. FOLKLÓRNÍ A DECHOV Ý FEST IVAL PŘI 50. V IZOVICKÉM TRNKOBRANÍ

Prodej a servis 
elektrických skútrů 
s nosností až 220 kg. 
Dále nabízíme mechanické 
vozíky, chodítka a další 
zdravotnické pomůcky. 
telefon: 577 001 314  
mobil:    792 304 293 
adresa:   K Pasekám 5680

Zlín 

www.martoni.cz

Hudebně-švestkový festival Vizo-
vické Trnkobraní se koná v pátek 
a sobotu 18. a 19. srpna v areálu 
likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích 
nedaleko Zlína. Své jubileum festi-
val oslaví spolu s kapelou Elán. Ta 
je letošním rokem zase jubilejních 
padesát let na scéně a Trnkobraní 

si vybrala jako zcela exkluzivní fes-
tivalovou zastávku v rámci svých 
letních vystoupení. Návštěvníci se 
dále mohou těšit na zpěváky Tomá-
še Kluse a Michala Hrůzu, zpěvačky 
Katarínu Knechtovou a Lenny, kape-
ly No Name, Mandrage, Tři sestry, 
Mňága a Žďorp a další skupiny a in-

Trnkobraní má letos 50 let, slaví s elánem
terprety. Vstupenky na Trnkobraní 
lze ještě do dne před akcí zakoupit 
na oba dny za 820 korun, 1 090 
s VIP kempem, 400 na pátek, 520 
na sobotu a VIP kemp na dva dny 
za 300 korun. Na místě pak bude 
permanentka stát 890 korun, s VIP 
kempem 1 200 korun, páteční vstup 
450 korun, sobotní 590 korun a VIP 
kemp na dva dny 350 korun. Více 
na http://www.trnkobrani.cz.

inzerce
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Provádíme čištění fasád� čištění střech a ochranu pro�  
novotvor�ě nečistot až s pě� letou zárukou.

•  zv�šíme este� ckou hodnotu objektu

•  vrá� me podkladu původní vzhled

•  zlepšíme úroveň zdravého bydlení

•  prodloužíme životnost fasád a střech

Proces čištění a ochrany je maximálně šetrný 
k povrchu a námi používan� přípravky prak� cky 
nezatěžují životní prostředí.

www.cistenifasadzlin.cz

tel.: +420 607 213 555
e-mail: mail@kurfurst.cz 

Prodej a servis 
elektrických skútrů 
s nosností až 220 kg. 
Dále nabízíme mechanické 
vozíky, chodítka a další 
zdravotnické pomůcky. 
telefon: 577 001 314  
mobil:    792 304 293 
adresa:   K Pasekám 5680

Zlín 

www.martoni.cz



BRILAS = ĚĚĚĚĚĚĚŘ VÝBĚĚĚ 
ĚĚĚĚŘŘĚĚŘĚĚĚĚŘ ĚĚĚĚ Ě ĚĚĚĚĚ

Pěhěděěý ěýběě
ě ěěěěěěěě ě ěěěěě ěěěě

ŽIVOT BEZ
BRÝLÍ A ČOČEK

LASEROVÁ OPERACE 
8 500 KČ

Akce platí do 31. 8. 2017.
Předoperační vyšetření a záruka v ceně!

810 999 999 www.gemini.cz

Ještě není pozdě  
se přihlásit!

neváhejte a využijte svoji šanci! 

Pro více informací jděte  
na http://www.utb.cz/uchazec.

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ
Chemie a technologie materiálů (Bc., NMgr., DSP)

Chemie a technologie potravin (Bc., NMgr., DSP)
Procesní inženýrství (Bc., NMgr., DSP)

Přihlášky: do 18. září 2017 (Bc., NMgr.) 
do 7. srpna 2017 (DSP)

FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY
Inženýrská informatika (Bc., NMgr.)

Přihlášky: do 10. září 2017
do 31. srpna 2017 (DSP) 

 

Vysvětlivky: Bc. – bakalářský studijní program, NMgr. – navazující magisterský studijní program,  
DSP – doktorský studijní program 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
Filologie (Bc.)
Zdravotně sociální péče (Bc.) 
Pedagogika předškolního věku (NMgr.)
Přihlášky: do 14. srpna 2017

Učitelství pro střední školy (uchazeči s již ukončeným 
magisterským vzděláním v technických, eko-
nomických, informatických a příbuzných oborech)
Přihlášky: do 31. srpna 2017 

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Procesní inženýrství (Bc.)
Ochrana obyvatelstva (Bc.)
Bezpečnost společnosti (Bc., NMgr.)
Přihlášky: do 13. srpna 2017


