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Čtyři malířské legendy na Soláni
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Končí letošní léto a  období 
sklizně. Tradičními dožínka-
mi celý náš kraj oslavil konec 
sklizně letošní úrody, byly roz-
dány dožínkové věnce a na-
stoupilo období vinobraní, 
sklízení a uskladňování ovo-
ce a podzimních 
polních prací. 
Na četných slav-
nostech v  řadě 
obcí vidíme li-
dové kroje, lido-
vé tance, slyšíme 
lidovou hudbu, 
o c h u t n áv á m e 
regionální vý-
robky, čerstvý 
vinný burčák 
anebo vína loň-
ského podzi-
mu. Ano, celý 
náš život, aniž 
si to uvědomujeme, je spo-
jen s  tradicemi, které svými 
kořeny dlouhodobě utvářejí 
naši kulturu a náš život. Sku-
tečným historickým základem 
či nositelem těchto tradic je 
však zemědělství. A to nejen 
rostlinná a živočišná výroba, 
ta především, ale také výroba 
potravin, včelařství, zahrád-
kářství, chovatelství, rybářství, 
ale i vinařství a vinohradnictví 
a  lesnictví. To všechno patří 
k  činnostem, které naplňují 
náš život a utvářejí nás i život-
ní prostředí, ve kterém žijeme. 
V  dnešní uspěchané době 
máme někdy i poněkud zpře-
házené hodnoty a  priority 
a  zapomínáme na  to, že na-
ším skutečným pokladem je 
voda, půda, vzduch a les a také 
lidé, kteří se o ně starají. Vy-
trácí se nám úcta k tradičním 
řemeslům. Světová globalizace 
se nás snaží vytrhnout z na-
šich kořenů a udělat z nás lidi 
bez historie a bez silné vazby 
k zemi a kultuře, ze které jsme 
vzešli. S naší národní identitou 
se postupně vytrácí i náš ná-
rodní patriotismus. Domnívám 
se, že je nejvyšší čas na změnu. 
Náš kraj je více než kterýkoliv 
jiný plný lidových tradic a oby-

čejů s řadou krásných přírod-
ních míst a prastaré morav-
ské či velkomoravské historie 
a přímo vybízí k  tomu, aby-
chom si je zachovali, udržovali 
a vedli k nim také naše děti 
a mládež. Uchovejme si to, co 

je nám vlastní, 
co je pro nás 
specifické, co 
je vzácné a co je 
také důvodem, 
aby náš kraj na-
vštěvovali lidé 
z  jiných částí 
republiky nebo 
ze zahraničí. 
Chraňme si své 
životní prostře-
dí, rozvíjejme 
své zeměděl-
ství, vinařství, 
včelařství a dal-

ší obory včetně řemesel, která 
činí náš kraj zajímavým a sou-
časně jsou kořením našeho 
života.
Když jsem nastoupila na kraj 
jako radní pro životní prostře-
dí a zemědělství, ani jsem si 
neuvědomovala, jak proti-
chůdné jsou někdy záměry 
a cíle ochránců životního pro-
středí a zemědělců. Zvláštní-
ho rozměru to dosahuje dnes, 
kdy každý tento rezort je řízen 
samostatně, podle svých zá-
konů a svých pravidel a má 
dlouhodobé cíle, které nejsou 
ve vzájemném souladu a vy-
tvářejí tak navzájem zbytečné 
problémy nebo překážky. Toto 
je jedna z mých nejpodstat-
nějších negativních zkušenos-
tí, získaných na úrovni kraje, 
tzn. na úrovni praktické rea-
lizace rezortní politiky vlády. 
Myslím, že to je třeba změnit 
a dostat do souladu. Nejspíš 
by bylo nejlepší oba rezorty 
spojit nejen ve všech krajích, 
ale i v zákonodárných orgá-
nech, ale také ve vládě a v Ev-
ropské unii. 

 Margita Balaštíková
 radní Zlínského kraje pro ži-
votní prostředí a zemědělství

úVoDeM

Když se opravdu něco stane, jsme 
schopni držet při sobě

Uchovejme si to, co je nám vlastní,
co je pro nás specifické

Zlínský kraj není typický pouze svou krajinnou rozmanitostí, 
ale jak ukazuje několik posledních let, jsou to i události, 
které výrazně přesahují jeho hranice. Posledním příkladem 
je výskyt afrického moru prasat, který se poprvé v České 
republice objevil právě na Zlínsku.
„O africkém moru prasat toho již 
bylo od prázdnin napsáno a nato-
čeno hodně. Nejdůležitější teď ale 
je, abychom v plné výši vyřídili od-
škodnění pro zemědělce a mysliv-
ce,“ komentuje aktuální stav radní 
Zlínského kraje Margita Balaštíková, 
podle které se na Zlínsku budeme 
k africkému moru vracet i v násle-
dujících letech. „Minimálně dva roky 
tady budeme mít speciální režim. 
Podle mého názoru musí být pro 
podobné situace pravidla nastavena 
tak, aby na to byl stát připraven. Teď 
se najednou ukázalo, že máme ob-
rovské mezery v zákonech, že nemá-
me dostatek možností či pravomocí 
a nemáme ani rychlé peníze. A tak 
o penězích, které potřebujeme, se 
vlastně teprve začíná jednat. To je 
pozdě. Chybí plán Státní veterinár-
ní správy, jak s nákazou pracovat. 
Proto se některým lidem zdá, že 
postupujeme pomalu.“ Každou kri-
zovou situaci musí mít na starosti 
vždy jeden člověk, který za její řešení 
bude odpovědný. Není-li tomu tak, 
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dochází k tomu, že každý vidí řešení 
problému z jiného úhlu pohledu. 
„Pokud by Zlínský kraj nevyvíjel tlak 
na Státní veterinární správu, řada 
opatření by byla realizována později 
nebo vůbec ne,“ doplňuje radní. Po-
dle ní Státní veterinární správa měla 
monitorovat, jaké infekční choroby 
probíhají v Evropě, a měla být na je-
jich případné řešení připravena.
Zákazy vstupu v červené zóně stále 
platí a není možné je porušovat, pro-
tože mor prasat v kraji stále je. „Jsem 
příjemně překvapená, jak pozitivně 
se občané k tomuto opatření posta-
vili a chci jim za to poděkovat. Kdy-
by se stalo, že by byl mor zavlečen 
do velkochovů, mělo by to katastro-
fální důsledky pro celou ČR. Musím 
říci, že i z jiných krajů se na nás lidé 
obraceli s žádostí o radu. To ve mně 
zanechalo pocit, že když se opravdu 
něco závažného stane, jsme schopni 
držet při sobě. Pro mě je navíc pozi-
tivní zjištění, že myslivci se zemědělci 
dokáží táhnout za jeden provaz,“ 
uzavřela radní Balaštíková. /red/

Naším 
skutečným 

pokladem je 
voda, půda, 
vzduch a les 

a také lidé, kteří 
se o ně starají

Soutěž pro fotografy všech věkových kategorií připravuje radní 
Zlínského kraje Margita Balaštíková. V průběhu října budou spuštěny 
webové stránky, na které bude možno nahrávat fotografie v rozlišení 
minimálně 150 megapixelů ve formátu JPG na téma krásy Zlínského 
kraje na podzim, v zimě, na jaře a v létě. Na podzim roku 2018 bude 
z vybraných fotografií vytvořena reprezentativní publikace Zlínského 
kraje. Nečekejte na web a už teď popadněte fotoaparát a všímejte si 
krás Zlínského kraje. Podzim máme za dveřmi.

Foť te Zlínsko ze severu i z jihu, vydáme si o něm knihu

Margita Balaštíková na setkání s myslivci.  Foto: Jiří Balát
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V kraji nejlépe třídí odpad obyvatelé Uherského 
Hradiště, Luhačovic, Rymic a Bořenovic

Z RegIoNU

Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo 
za  uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru, 
11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových 
kartonů. Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu 
na jednoho obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg 
oproti roku 2015. I tentokrát byly do soutěže za-
řazeny všechny obce a města, zapojené do celo-
republikového systému třídění a využití odpadů 
společnosti EKO-KOM. Nejdůležitějšími kritérii 
pro hodnocení bylo množství vytříděných odpa-
dů na jednoho obyvatele a také počet tříděných 
komodit. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné 
sítě nebo sběr kovových odpadů. 
V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo 
Uherské Hradiště, na druhé příčce skončil Rožnov 
pod Radhoštěm, třetí byl Uherský Brod. V kate-
gorii obcí s počtem obyvatel od 1 501 do 15 000 
zvítězily Luhačovice, následované Šumicemi 

Více než 155 milionů korun rozdělí Zlínský kraj 
v rámci druhé vlny kotlíkových dotací. Pro-
gram odstartoval před pár dny zveřejněním 
výzvy a už během října bude úřad přijímat 
první žádosti o tuto dotaci. Ty mohou zájemci, 
stejně jako loni, posílat elektronickou formou.
V letošním roce rozdělí Zlínský kraj celkem 
155 339 806 korun. Tuto částku schválila jak 
Rada Zlínského kraje, tak i zastupitelstvo. Opro-
ti první vlně kotlíkových dotací, jejíž dvě výzvy 
proběhly na přelomu let 2015/2016 a v prv-
ním čtvrtletí roku 2017, však dojde k určitým 
změnám. „Ministerstvo životního prostředí 
upravilo podmínky pro poskytování podpo-
ry. Ta bude určena pouze na výměnu kotlů 
na pevná paliva s ručním přikládáním, které 
jsou zařazeny do první nebo druhé emisní 
třídy, případně nemají emisní třídu určenu vů-
bec. Podporováno nebude ani pořízení kotlů 
čistě na uhlí a kombinovaných kotlů s ručním 
přikládáním. Snížena bude také míra a výše 
podpory u některých zdrojů tepla,“ vysvětlil 
radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný 
za řízení dotačních programů.
Podporu mohou získat fyzické osoby, vlastní-
ci rodinných domů, kteří využívají jako zdroj 
tepla kotel na pevná paliva s ručním přiklá-
dáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5. Tyto kotle 
na pevná paliva budou moci být s finanční 
podporou vyměněny za tepelné čerpadlo, 
kotel pouze na biomasu, automatický kotel 
na uhlí a biomasu (kombinovaný) nebo ply-
nový kondenzační kotel. Podpora bude moci 
být poskytnuta i v případě, že je rodinný dům 
vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná 
paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, 
elektrokotlem aj. O poskytnutí, či neposkyt-
nutí podpory budou orgány kraje rozhodo-
vat v lednu nebo únoru příštího roku. Bližší 
informace: kotliky@kr-zlinsky.cz  /van/

odpad ve Zlínském kraji nejlépe třídí obyvatelé Uherského Hradiště, Luhačo-
vic, Rymic a Bořenovic. Ukazují to výsledky soutěže o keramickou popelnici, 
kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s autorizo-
vanou obalovou společností eKo-KoM.

odstartovala druhá vlna 
kotlíkových dotací 

a Bojkovicemi. Mezi obcemi do 1 500 obyvatel 
patří i letos první příčka obci Rymice, druhá Raj-
nochovicím a třetí Nedachlebicím. Nejúspěšnější 
mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v tří-
dění Bořenovice, následují Kunkovice a Haluzice.
Na slavnostním vyhlášení získali zástupci nejlep-
ších obcí stylové keramické miniatury popelnic, 
věcné ceny a také finanční odměny. Obce na prv-
ním místě v každé kategorii získaly 30 000 korun, 
na druhých místech 20 000 a za bronzovou příč-
ku si odnesly 10 000 korun.
Celkové výsledky Zlínského kraje zůstávají sice 
pod celorepublikovým průměrem, z dlouho-
dobého pohledu ale vytříděné množství vyu-
žitelných složek odpadů z domácností v kraji 
každoročně narůstá. Před 12 lety byla průměrná 
výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kar-
tonu na obyvatele asi 24 kg.  /tz/

Zájemci se naučili základy péče o své blízké 
Vůbec poprvé v prostorách Centra klinické gerontologie uspořádal 

Nadační fond Zůstaneme doma ve spolupráci s Krajskou nemocnicí T. Bati seminář 
k péči o nemocné v domácím prostředí. Zúčastnilo se ho osm zájemců.

Lektorky nadačního fondu příchozí učily, jak se 
postarat o své nemocné blízké tak, aby mohli zů-
stat v domácí péči. „Smyslem a cílem je podpořit 
rodiny, které se chtějí starat o své příbuzné doma 
tak, aby mohli nemocní v domácím prostředí 
důstojně žít a dožít,“ uvedla Kateřina Šmolková 
z nadačního fondu Zůstaneme doma a dodala: 
„Lidé základní věci v péči o příbuzné znají, ale 
často je nevykonávají úplně správně a mohou 
si nakonec sami zdravotně ublížit. 

Chceme jim tedy ukázat, jak to dělat jednodušeji 
a lépe.“ Zájem starat se doma o své příbuzné 
má podle Kateřiny Šmolkové stále více lidí, a to 
i přesto, že se jedná o velkou psychickou a fy-
zickou zátěž. „Svým způsobem je to však pro 
člověka naplňující a smysluplné, což je správné,“ 
uzavřela Šmolková.
Osm účastníků semináře si vyzkoušelo poloho-
vání, zvládnutí hygieny nebo výběr správných 
pomůcek. „Neteř je po mozkové mrtvici, zatím 
je stále v nemocnici, ale chceme se o ni s rodinou 
postarat. Proto jsem se přišla na seminář podívat 
a něco se přiučit,“ zmínila jedna z příchozích.
Další setkání se znovu uskuteční 13. října a 8. pro-
since v době od 16.00 do 17.30 ve výukovém 
sále Centra klinické gerontologie. Případné do-
tazy k setkáním je možné řešit na telefonu 
606 739 607.  /tz/

 www.kntb.cz



5
Z RegIoNU

„V novém školním roce už se do programu přihlá-
silo osm krajů. Zkušenosti z loňska má pět z nich. 
Velmi dobře se bezplatné obědy ujaly například 
v Jihomoravském kraji,“ přiblížil radní Zlínského 
kraje pro školství Petr Gazdík. Zlínský kraj oslovil 
celkem 136 škol, které projevily o program zájem, 
a nyní čeká na jejich definitivní vyjádření. „Na zá-
kladě zájmu škol připravíme projektovou žádost, 
kterou do konce října předložíme do Operačního 
programu Potravinová a materiální pomoc, který 
administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Pokud bude žádost schválena, kraj se do pro-

„Chceme co nejpřesněji zmapovat, jaká ře-
mesla se na kterém místě Valašska, Slovácka 
i Hané vyskytují a živě provozují, zdokumen-
tovat je a zajistit ochranu i způsoby předávání 
těchto unikátních dovedností nastupujícím 

Zlínský kraj chystá projekt obědy do škol

Kraj zintenzivní péči 
o lidová řemesla

Děti, jejichž rodiny nemají dostatek financí na zakoupení obědů ve školkách 
či školách, budou mít obědy zdarma. Zlínský kraj připravuje projekt nazva-
ný „obědy do škol ve Zlínském kraji“. o tento program už projevila zájem 
více než stovka škol v regionu.

Zmapovat, jaká tradiční lidová 
řemesla se stále v regionu udržují 
i jakým způsobem o ně dál pečovat, 
to je nový záměr Zlínského kraje.

jektu zapojí ve druhém pololetí školního roku 
2017/2018,“ vysvětlil ještě radní Gazdík.
Bezplatná strava může být poskytnuta dítěti, 
jehož rodiče jsou alespoň tři měsíce v hmotné 
nouzi, nemá neomluvené hodiny a stravuje se 
ve školní jídelně, kde také oběd musí sníst. Se-
znam oprávněných příjemců podpory sestavuje 
Úřad práce na základě potvrzení, že zákonný 
zástupce dítěte pobírá dle zákona dávku v hmot-
né nouzi. Kolika dětí se projekt Obědy do škol 
ve Zlínském kraji bude týkat, bude jasné nejdříve 
na konci září.

Podle metodiky programu se podpora u dětí 
z mateřských škol vztahuje na jedno hlavní jídlo 
(oběd) a dvě jídla doplňková (přesnídávka, svači-
na), u žáků základních škol a víceletých gymnázií 
na jedno hlavní jídlo.  /rj/

Rozpočtované příjmy kraje na rok 2017 tak 
nyní činí 10,2 miliardy korun a rozpočtované 
výdaje 10,6 miliardy korun. „Díky této úpravě 
se nám podařilo snížit letošní rozpočtový 

Jiří Sukop: „Blížíme se k vyrovnanému rozpočtu“

schodek na 320 milionů korun a přiblížit se 
tak vyrovnanému rozpočtu,“ uvedl statutární 
náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný 
za krajské finance, rozpočet a majetek.  

Úprava konkrétně spočívá v navýšení příjmů 
o 264 milionů korun, které kraj získal přede-
vším zapojením evropských a státních dota-
cí. Navýšené příjmy kraj ještě letos využije 
zejména pro zvýšení platů pedagogických 
i nepedagogických pracovníků ve školství, 
na modernizaci a opravy své silniční sítě 
a na realizaci projektů v sociální oblasti.  
Kraji se rovněž podařilo snížit výdaje v celko-
vém součtu 482 milionů korun. Tyto peníze 
budou přesunuty na plánované investice 
a projekty v roce 2018.   /van/

Zastupitelé Zlínského kraje schválili další úpravu krajského rozpočtu. úpravou 
došlo ke snížení schodku letošního rozpočtu o 482 milionů korun. 

Jednou z nich je i školení pracovníků informač-
ních center. Turistická informační centra jsou 
ve velkém procentu případů tím prvním místem, 
které turista přijíždějící do regionu navštěvuje. 
„Je pro nás cenné, že nám informační centra 
poskytují poznatky o požadavcích návštěvníků, 

V infocentrech se budou zdokonalovat v komunikaci

z nichž můžeme generovat aktivity v podpo-
ře cestovního ruchu,“ vysvětlil radní Zlínského 
kraje Jan Pijáček, který má cestovní ruch ve své 
kompetenci. 
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 
připravuje pro turistická informační centra vzdě-

lávací semináře, jejichž hlavní náplní bude zdoko-
nalení komunikačních dovedností, získání jistoty 
při kontaktu s veřejností. „Komunikační zátěž 
pracovníků center je značná, chceme jim dát 
návod, jak ji co nejlépe zvládnout, čeho se vyva-
rovat, jak co nejlépe klienta obsloužit. Do konce 
roku budou čtyři semináře, které povede zkuše-
ná lektorka. Mimo to poskytujeme metodickou 
pomoc, vybavujeme je tiskovinami s turistickým 
obsahem, spolupracujeme s nimi při vytváře-
ní obsahu webových stránek,“ poznamenala 
Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ru-
chu Východní Moravy. Termíny školeni: 19. 10.,  
26. 10.,  2. 11. a 9. 11. /dd/

 www.ccrvm.cz I když je hlavní turistická sezona stále v plném proudu, už nyní 
připravuje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy aktivity, kterými chce 
podpořit návštěvnost Zlínského kraje v příštím roce. 

generacím,“ vysvětlil radní kraje Miroslav Kaš-
ný, zodpovědný za kulturu a památkovou 
péči. Z rozpočtu proto rada kraje vyčlenila 
200 tisíc korun na vytvoření studie, jak o li-
dová řemesla co nejúčinněji pečovat, a to až 
do roku 2025. Do práce se zapojí odborníci 
ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 
z Muzea regionu Valašsko, z Muzea jihový-
chodní Moravy ve Zlíně, z Muzea Kroměřížska, 
z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlí-
ně, z Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm, z Parku Rochus v Uherském 
Hradišti a z Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Hlavním koordinátorem aktivit je Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti. Již od roku 
2012 kraj pravidelně uděluje titul Mistr tra-
diční lidové výroby.  /van/
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Do letošního ročníku Perla Zlínska bylo přihlá-
šeno celkem 139 výrobků od 44 producentů. 
Z nich hodnotitelská komise vybrala 16 nejlep-
ších výrobků. „Snahou je upozornit na kvalitní 
potravinářské výrobky, které vznikají přímo u nás 
ve Zlínském kraji, a přispět tak k jejich zviditel-
nění a také k tomu, aby se tu tyto produkty co 
nejlépe prodávaly. Jsme přesvědčeni, že jsou 
schopny konkurovat dováženým potravinám 
ve spoustě ukazatelů, ale právě svojí kvalitou je 
předčí,“ uvedla radní Zlínského kraje pro život-
ní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. 
O kvalitě oceněných potravin se mohli přesvědčit 
i návštěvníci Dne Zlínského kraje.  /van/

Podpořeny budou hrané, dokumentární či ani-
mované filmy určené pro distribuci v kinech či 
v televizním vysílání. „Filmaři jsou podporováni 
státem, mají pobídky, které jsou určitě z finanč-
ního pohledu zajímavější, nicméně pro mě je 
důležité, že nepodporujeme jen vznik filmů 
na území Zlínského kraje, ale že dáváme pří-
ležitost studentům filmové školy ve Zlíně, aby 
získali praxi a další zkušenosti. To je pro mě ta 
přidaná hodnota investovaných deseti milionů 
korun z krajského rozpočtu,“ shrnul hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek. „Opomenout nelze 

Slavkov je třetí, navíc má i cenu veřejnosti

Značku Perla Zlínska dostalo šestnáct výrobků

Zlínský kraj chce vrátit filmaře do regionu

Třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku 
2017 se letos zúčastnilo celkem 213 obcí. 
Do  finálového kola postoupilo 13 z nich, 
tyto vítěze krajských kol hodnotila jedenác-
tičlenná porota. Oproti krajskému kolu, kde 
měly vesnice na svou prezentaci pouhé dvě 
hodiny, dostali místní obyvatelé dvojnásobek 
času. „Prakticky jsme prezentovali to samé, 
co v krajském kole. Předvedli jsme jim naše 
zvyky, tradice i něco ze společenského života. 
A řekl bych, že jsme si to užívali ještě více než 
v předešlém kole,“ sdělil starosta Slavkova 
Libor Švardala.

Hned dvě ocenění si připsala obec Slavkov na Uherskohradišťsku. obdržela 
totiž třetí místo v celostátním kole Vesnice roku 2017 a navíc získala i cenu 
veřejnosti. První místo si odnesla obec Heřmanov z Vysočiny, na druhé pozici 
skončily Lukavice z Pardubického kraje.

Celkem šestnáct výrobků se pyšní značkou Perla Zlínska 2017. Toto ocenění bylo 
slavnostně předáno jejich výrobcům v rámci Dne Zlínského kraje.

Rovných deset milionů korun vyčlenil Zlínský kraj ve svém rozpočtu na dotační pro-
gram, kterým chce přilákat filmaře do regionu a vrátit tak Zlínskému kraji pověst 
filmové destinace.

Oceněné výrobky dle kategorií
  Pepřová kotleta; výrobce: Ing. Petra Zbo-

řilová, Otrokovice
�Oravská slanina Šerý; výrobce: Radek Šerý, 

Brumov-Bylnice
�BIO jogurtové mléko Jahoda; výrobce: Ja-

vorník-CZ s.r.o, Štítná nad Vláří
�Kozí mléko; výrobce: Martin Vlček, Vizovice
�Acidofilní mléko vanilkové s  cereáliemi 

a  lněnými semínky; výrobce: Mlékárna 
Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
�Jádrový rohlíček s  čokoládovým kré-

mem; výrobce: Agrodružstvo Roštění, 
Roštění

ani marketingový efekt, který spolupráce s fil-
maři přináší. Už teď nejen turisty, ale i filmaře 
láká například Kroměříž nebo Luhačovice, kde 
se natáčely Četnické humoresky,“ navazuje 
ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní 
Morava Dana Daňová.
Finanční podpora bude poskytnuta na realiza-
ci audiovizuálního díla, které je hraným nebo 
animovaným filmem určeným pro distribuci 
v kinech o délce minimálně 70 minut, doku-
mentárním filmem určeným pro distribuci v ki-
nech a pro vysílání v televizi s délkou minimálně 

�Koláč s náplní škvarkovou a zelím; výrobce: 
AVOS a.s., Kroměříž
�Chléb pasekářský; výrobce: AVOS a.s., Kroměříž
�Slaninovka speciál; výrobce: Rudolf Gajdoš, 

Valašské Klobouky
�Valašský med medovicový; výrobce: Včelařství 

Jaroslav Studeník, Jasenná
�Vraník 11° světlý ležák nefiltrovaný; výrobce: 

Pivovar Vraník s.r.o., Trnava
�Maxmilián Polibek 11°; výrobce: Pivovar Kro-

měříž s.r.o., Kroměříž
�BIO sušené švestky; výrobce: David Ryšavý, 

Komňa
�Kolekce brambůrků – hořčicové; výrobce: Krajči 

plus s.r.o., Slavičín
�Hostětínský ocet jablečný BIO; výrobce: Moš-

tárna Hostětín s.r.o., Hostětín
�Mouka celozrnná žitná; výrobce: Jan Slovák, 

Valašská Senice

70 minut, hraným nebo animovaným filmem 
určeným pro vysílání v televizi rovněž s délkou 
minimálně 70 minut, epizodním dílem hraného 
nebo animovaného televizního seriálu s délkou 
minimálně 25 minut, nebo seriálem takových 
epizodních dílů. Naopak podporovány nebudou 
instruktážní filmy, turistické a propagační filmy 
a reklamní či marketingové filmy.
Tvůrci mohou získat finanční příspěvek ve výši až 
2 miliony korun, vždy maximálně 50 % celkových 
způsobilých výdajů. Při hodnocení předložených 
žádostí o podporu bude odborná komise brát 
v potaz kvalitu, význam a tvůrčí zabezpečení 
projektu, jeho organizační a finanční zabezpe-
čení i marketingové efekty a přínosy pro kraj.
Podrobné znění programu je zveřejněno 
na stránkách Zlínského kraje.  Příjem žádostí 
bude probíhat od 13. října 2017 do 31. ledna 2018 
na Odboru kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Zlínského kraje.  /rj/

Velké finále nastalo v polovině září při Meziná-
rodním festivalu dětských folklorních souborů 
Písní a tancem v Luhačovicích. Porota nakonec 
Slavkovu udělila třetí místo, obec zároveň ob-
držela Cenu veřejnosti. „Do celostátního kola 
jsme šli s pokorou. Pro nás byl obrovský úspěch 
už jenom to, že jsme získali titul v krajském kole 
a tohle už jsme nečekali. Jsme z toho hrozně 
nadšení. Jedním slovem je to bomba,“ usmí-
val se starosta Slavkova. Dodal, že i tentokrát 
čekají celou obec velké oslavy.
Soutěž Vesnice roku má již za sebou dvanáctý 
ročníků. Zlínský kraj patří k jedněm z těch nejú-
spěšnějších regionů v republice. Loni celostát-
ní titul získala obec Kašava, předloni Kateřinice, 
v roce 2011 Komňa na Slovácku.
Cílem soutěže je vyzdvihnout aktivity obcí, 
jejich představitelů a obyvatel, kteří se sna-
ží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí 
i místní tradice a zapojují se do společenského 
života v obci. Ministerstvo pro místní rozvoj 
každoročně poskytuje oceněným obcím až 
32 milionů korun na jejich další rozvoj.  /šar/
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odchodem do důchodu aktivní život nekončí, naopak, otevírají se mož-
nosti, jak se konečně dostat k činnostem, pro něž teprve teď nastává příhodná doba −  
samozřejmě za předpokladu, že to člověku umožňují zdravotní a sociální podmínky.

Kraj rozbíhá projekt Senior Pasy s katalogem slev

 Lidí v kategorii, která je označová-
na jako seniorská, tedy 55+, v regi-
onu rapidně přibývá. Z celkového 
počtu obyvatel Zlínského kraje 
k 31. 12. 2016, kdy zde žilo 583 698 
mužů a žen, bylo seniorů 33 pro-
cent, tedy celá jedna třetina. 

Třetinu obyvatel tvoří senioři
„Zatímco před dvaceti lety jsme 
byli jedním z nejmladších krajů, po-
kud se týká struktury obyvatelstva 
podle věku, v současné době má 
Zlínský kraj druhý nejvyšší podíl 
obyvatel nad 55 let, po kraji Králo-
véhradeckém. Toto číslo se z dlou-
hodobého hlediska každoročně 
zvyšuje,“ konstatuje Jan Vaněk ze 
strategického odboru krajského 
úřadu ve Zlíně.  
Nutnost zaměřit pozornost na rea-
litu demografického vývoje si uvě-

domuje Rada Zlínského kraje, která 
se ve svém programovém prohlá-
šení na léta 2016–2020 zavazuje 
k podpoře rodinné politiky, k větší 
provázanosti spolupráce s městy 
a obcemi v sociální oblasti, k pro-
sazení koncepce aktivního stárnutí, 
k odstraňování bariér ve veřejném 
prostoru i v dopravě a k využití pro-
jektu Senior Pasů, který úspěšně 
běží v několika krajích.

Nabídka se postupně vytváří 
„Díky Senior Pasům mohou obča-
né starší 55 let uplatňovat slevy při 
navštěvování turistických a kul-
turních cílů, mohou se vzdělávat, 
léčit i sportovat, relaxovat a také 
pořizovat běžné nákupy výhod-
něji. Uvědomujeme si, že proží-
vat život aktivně s  sebou nese 
i finanční náklady. Proto máme zá-
jem na tom, aby se nám postupně 
dařilo rozšiřovat síť poskytovatelů 
slev na služby a zboží, a věřím, že 
se Senior Pasy stanou skutečně ví-
taným a užitečným společníkem,“ 
sdělila krajská radní pro sociální 
oblast Michaela Blahová. 
Senior Pas přináší celoroční slevy 
a různé sezónní a bonusové akce 
v oblasti zdravotnictví, lázeňství, 
wellness, cestování, stravování, 
ubytování, kultury i spotřebního 
zboží. Úplný seznam poskytova-
telů je zveřejněn na webu www.
SeniorPasy.cz, kde jsou také uve-
deny informace o tom, jak se zare-

TéMA

gistrovat. Zdaleka ne všichni dříve 
narození využívají internet a ovlá-
dají elektronickou poštu, a proto 
Zlínský kraj uspořádá 12. října, 
v měsící, kdy se slaví Mezinárod-
ní den seniorů, další z tradičních 
konferencí pro zástupce senior-
ských a obdobných organizací, 
kde bude kromě spousty praktic-
kých informací pro lidi v důchodu 
prezentován i projekt Senior Pas. 
„Víme o 124 organizacích, které 
se zaměřují na  seniory. Zlínský 
kraj podporuje prostřednictvím 
dotačních programů vybrané 
aktivity,“ říká Pavlína Nováková, 
vedoucí oddělení neziskového 
sektoru kanceláře hejtmana Zlín-
ského kraje. 
Jedním ze subjektů, o  který je 
mimochodem tak velký zájem, 
že již kapacitně nestíhá uspokojit 
všechny zájemce, je např. Klub dů-
chodců Uherské Hradiště. „Příští 
rok oslavíme dvacet let od vzniku. 
Pořádáme sportovní akce, cvičení 
pilates, plavání v aguaparku, tur-
naje v pétanque i masáže pro naše 
členy, kterých je celkem 300. Dále 
organizujeme zájezdy na divadel-
ní a baletní představení v Brně, 
Praze, Bratislavě a Olomouci, tak-
též na koncerty v budově Zlínské 
filharmonie. V programu máme 
i poznávací zájezdy. Letos měli 
naši členové příležitost zúčastnit 
se týdenních regeneračních po-
bytů v Luhačovicích, Jeseníkách 

a  na  Jelenovské u  Valašských 
Klobouk. Každý rok děláme i je-
den zahraniční pobyt,“ přiblížila 
aktivity klubu jeho předsedkyně 
Zdenka Dominiková. Díky jejím 
organizačním schopnostem 
a také zásluhou města a jeho fi-
nanční podpory si důchodci mo-
hou tyto akce dopřát za příznivé 
a pro ně dostupné ceny.

Ve Zlíně se osvědčil Senior Point
Velmi vyhledávaným místem „pro 
starší a pokročilé“ ve Zlíně, je tzv. 
Senior Point, který vznikl díky vel-
korysé investici města v budově 
bývalé knihovny. Toto pracoviště 
provozuje nezisková organizace 
Centrum pro rodinu Zlín a jde o je-
diné zařízení svého druhu na pro-
fesionální bázi ve Zlínském kraji.
„Byli bychom rádi, kdyby se tako-
váto kontaktní centra, nabízející 
seniorům informace, společenské 
zázemí, kulturní vyžití i možnost 
přátelského prostředí, podařilo 
vybudovat i  v  dalších městech 
Zlínského kraje,“ uvedla krajská 
radní Michaela Blahová. 
Zlínský kraj zahájil v letošním roce 
s vybranými městy diskusi o se-
niorské politice a realizuje vlastní 
projekt „Aktivní senioři ve Zlín-
ském kraji“, který je spolufinanco-
ván ze státního rozpočtu ČR – Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí. 

Zdravotní a sociální péče 
Všechno, co přispívá k  pocitu 
vlastní hodnoty a  důstojnosti, 
a tedy i ke štěstí a spokojenosti 
seniorů, má nedozírný význam, 
protože stáří s sebou objektivně 
nese řadu potíží, především zdra-
votních. Potvrzuje to primář Cen-
tra klinické gerontologie Krajské 
nemocnice T. Bati ve Zlíně Milan 
Forejtar: „S ústupem funkčních 
rezerv souvisejí nemoci všech or-
gánových systémů, ať už jsou to 
nemoci srdeční, potíže pohybové-
ho ústrojí či třeba výskyt diabetu, 
kterým trpí téměř 20 procent po-
pulace nad 70 let. Starší lidé jsou 
mnohem víc odkázáni na zdravot-
ní péči a díky tomu, že medicína 
je dnes na vysoké úrovni, umíme 
kvalitu života obnovit, i když plné 
zdraví nevrátíme. Jako naléhavý 
problém vyžadující řešení však 
vidím nutnost provázat zdravot-
nictví s následnou sociální péčí. 
A tady velmi záleží i na obcích, 
aby tématu stárnutí a souvisejí-
cích služeb věnovaly pozornost,“ 
řekl primář.  /hm/

 www.seniorpas.cz



Drsnější než La Manche | První Češka pře-
plavala Severní kanál. Podařilo se to Abhejali 
Bernardové (40) ze Sri Chinmoy Marathon 
Teamu Zlín. Čtyřiatřicetikilometrovou trasu 
mezi Irskem a Skotskem urazila za 10 hodin 
23 minut a 38 vteřin, a to ve vodě, která měla 
kolem 15°C. Je to první český plavec, kterému 
se to podařilo, 17. žena a celkově teprve 49. 
člověk na světě. „Věděla jsem, že to bude ná-
ročné, kvůli studené vodě jsem proto přibrala 
12 kilo. V přípravě jsem si musela dávat koupe-
le s ledem, protože všechny vody u nás byly 
příliš teplé,“ svěřila se čtyřicetiletá Abhejali 
Bernardová.  Foto: archiv

Výzva pro podnikatele | Společnost EY vyhla-
šuje pátý ročník soutěže o titul EY Podnikatel 
roku Zlínského kraje. Do soutěže se lze přihlásit 
na stránkách soutěže www.podnikatelroku.cz. 
Přihlášky do aktuálního ročníku je možné podá-
vat do 21. října 2017.

Soukromá sbírka | Významný básník, vý-
tvarník, experimentátor a přední osob-
nost české kultury Jiří Kolář představí svou 
soukromou sbírku v prostorách Krajské 
galerie výtvarného umění ve 14|15 BAŤOVĚ 
INSTITUTU. Výstavu bude možné vidět až 
do 26. listopadu.   
 Foto: František Martančík

Dopravní hřiště v novém | Ve Valašském Meziříčí otevřeli na začátku září dětské dopravní 
hřiště, na kterém se finančně podílel i Zlínský kraj. Nové hřiště si na vlastní kůži vyzkoušel 
i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. V dalších letech se na opravené dopravní hřiště mohou 
těšit děti z Uherského Brodu, Zlína-Malenovic, Vsetína, Lukova, Uherského Hradiště, Otro-
kovic a Kroměříže. Nová hřiště jsou v plánu v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Rožnově 
pod Radhoštěm, Valašských Kloboukách, Vizovicích a Luhačovicích.  Foto:  Jiří Balát

Zlatí hasiči | Celkem tři zlaté a jednu bronzovou medaili získali zlínští profesionální hasiči 
Jan Haderka a Petr Smilek na Světových hasičských a policejních hrách v Los Angeles. 
Jednou z disciplín byl výběh výškové budovy v zásahové výstroji i bez ní.  Foto: Jiří Balát
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JSMe ZLíNSKý KRAJ

Je to bída, zoufalství, tragédie. Takto hodnotí letošní úrodu jak zahrádkáři, tak 
i pálenice a moštárny ve Zlínském kraji. Švestky, hrušky i jablka totiž stačily 
spálit jarní mrazíky. A to, co nepomrzlo, zase zničilo sucho nebo vítr, který se 
objevil během letních bouřek. 

„Je to snad nejhorší úroda za mého života,“ shr-
nul jednou větou tajemník uherskohradišťského 
zahrádkářského svazu Zdeněk Hradský. Letos 
se neurodily jak švestky, tak ani hrušky, jablka či 
meruňky. „Stromy jsou seschlé, prořídlé, co nepo-
mrzlo nebo neuschlo, to zlomil vítr. A kdo neměl 
umělou závlahu, ten přišel i o mladé stromky,“ 
konstatoval zahrádkář. Podle jeho odhadu tak 
letošní sklizeň ovoce bude sotva třicetiprocentní 
oproti běžnému roku. 
 To znamená jedno. Bude i málo slivovice. A to 
potvrzují už i v pálenicích. „V jiných letech nám 
lidé volali už v srpnu a objednávali si termín a le-
tos je to mizérie. Je to skutečně katastrofa, proto-
že je obrovská poptávka po švestkách i slivovici. 
Ale trnky nejsou nikde, ani v okolních zemích, 
odkud se běžně dováží. A pokud jsou, tak stojí 
i patnáct korun kilo,“ postěžoval si majitel zlínské 
pálenice Radek Navrátil. 
A podobně jsou na tom i ve Vsetíně. „Je to bída 
a zoufalství. Už teď je jasné, že sezona bude horší. 
Všechno je seschlé a s malým obsahem šťávy,“ 
konstatovala majitelka pálenice Veselý grunt De-

nisa Mezníková. I jejich ovocný sad letos mrazy 
doslova zničily. „Loni jsme sklidili čtyřicet tun 
švestek, letos máme sotva čtyři tuny, což nám 
pomalu nestačí ani na povidla,“ povzdechla si 
smutně páleničářka. Kromě pálenky letos bude 
o poznání méně i moštu. „Jedem tak na pětase-
dmdesát procent, ale s výrobou skončíme poma-
lu o měsíc dřív než jindy. Nejsou jablka. Spousta 
z nich popadala ještě během léta. Stromy je kvůli 
suchu prostě neudržely,“ podotkl František Ne-
hoda, která řídí provoz moštárny v Hulíně. 
Naopak jediný, kdo si letošní úrodu pochvaluje, 
je vizovická likérka Rudolf Jelínek. Jejich úroda 
švestek je nakonec oproti loňskému roku téměř 
dvojnásobná. „Naši sadaři odhadují, že letos skli-
díme ve vlastních sadech asi 320 tun švestek. To 
je o 130 tun více než vloni,“ uvedl obchodně-
-marketingový ředitel vizovické likérky Miroslav 
Motyčka.  O poznání horší je situace u meruněk. 
Mráz spálil celou vlastní úrodu ještě ve stadiu 
plůdku. Největší světový výrobce ovocných pá-
lenek si proto musel tuto surovinu nechat dovézt 
z jiných lokalit.   /šar/

úroda ovoce je letos tragická. Bude i málo slivovice

ovocnářství ve Zlínském kraji

ovoce sice není, zato 
zeleniny je dostatek

V roce 2015 ovocnáři v kraji sklidili 1 480 tun šves-
tek, o rok později to byla jen polovina. Výkyvy 
v úrodě, jak ukazuje detailní přehled Českého 
statistického úřadu, nejsou ničím výjimečným. 
Ještě hubenější roky měli pěstitelé švestek v le-
tech 2010 a 2012, kdy sklizeň nepřekročila hranici 
350 tun. Při pohledu do statistik jsou patrné i další 
zajímavosti – především vzrostl počet ovocných 
stromů. Zatímco v roce 2005 bylo jabloní zhruba 
474 000, loni jich bylo už takřka 800 000. Po-
dobně strmý nárůst je patrný i u švestek a po-
lošvestek či hrušní, naopak počet broskvoní se 
z celkového počtu více než 17 000 v roce 2005 
snížil na loňských zhruba 4 500.  /jjn/

Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce na území Zlínského kraje Zdroj:  www.czso.cz

Přestože letošní úrodu ovoce zničily jak 
mrazy, tak i následné sucho, o zeleninu 
by naopak nouze být neměla. Rajčat, pa-
prik, okurek a dalších druhů zeleniny je 
na zahrádkách i  trzích dostatek. Všichni 
pěstitelé se ale shodují. Bez tvrdé práce 
a pořádného zalévání bychom žádnou 
úrodu letos neměli.
Například pěstitel bio zeleniny Josef Kolář 
z Lukova na Zlínsku je s  letošní úrodou 
zeleniny spokojený. Ale bez tvrdé práce se 
to neobešlo. „Když přišly na jaře mrazíky, 
musel jsem záhony zakrývat.  A v létě bylo 
zase nutné hodně zalévat a záhony potom 
mulčovat. Tedy zakrývat je senem, aby se 
v půdě udrželo co nejvíce vláhy,“ vysvětlil 
prodejce.  Ovoce ale podle jeho slov nemá 
vůbec žádné. „Na stromech mi nezůstala 
jediná trnka a i hrušky nemám. Ty mi tak-
zvaně zkamínkovatěly, byly v nich takové 
tvrdé hrudky, což se nedá jíst, takže jsem 
je zlikvidoval,“ doplnil Josef Košař.
 Ani na jedné z největších biofarem ve Zlín-
ském kraji si na  letošní úrodu zeleniny 
nemohou stěžovat. Podle jejího majitele 
Petra Weidenthalera bylo nutné sledovat 
předpovědi počasí a být na jeho rozmary 
patřičně připraveni. „Jakmile jsme vidě-
li, že mají přijít přízemní mrazíky, hned 
jsme šli na pole a zakrývali jsme sazenice 
plachtami. V létě bylo zase nutné použít 
závlahovou techniku, takže musím říct, 
že i když to bylo letos hodně náročné, 
úrodu se nám podařilo zachránit a všeho 
máme dostatek. Naopak mně chybí do-
statek pracovitých rukou,“ konstatoval 
majitel Zahradnictví biozelenina Velehrad.
Jak se ale oba bio farmáři shodli, letošní 
počasí by se na cenách jejich zeleniny 
nemělo nijak výrazně odrazit.   /šar/

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ovocné stromy  
a keře (kusy)

Jabloně 772 041 832 267 817 214 812 094 968 595 812 499 797 076

Hrušně 16 998 16 564 16 318 17 746 19 324 18 688 19 484

Meruňky 20 099 17 925 15 516 16 903 16 914 18 536 17 969

Švestky pravé a pološvestky 148 751 148 666 181 865 141 788 153 181 164 815 165 277

Slívy, renklódy a mirabelky 60 768 59 168 26 070 26 934 28 226 23 757 23 650

Sklizeň ovoce (t)

Jablka 5 378 4 702 6 880 7 199 8 936 10 252 9 094

Hrušky 51 61 64 92 88 157 109

Meruňky 59 99 58 99 82 82 19

Švestky pravé a pološvestky 349 474 334 1 058 830 1 480 724

Slívy, renklódy a mirabelky 190 357 76 138 88 86 40

 Tento pohled se letos naskytl ve Zlínském kraji naprosto výjimečně. Foto: archiv



Každý člověk by měl po sobě zanechat brázdu

Marcela Vajceová Hofmanová.  Foto: J. Balát
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Co vás přimělo k tomu odejít z Prahy na So-
láň? 
Byla jsem ve velmi složité životní situaci. Roz-
vedla jsem se, poslední výstavu jsem měla 
rok před revolucí. Potom se absolutně změnil 
umělecký trh, keramika, které jsem se věnova-
la, se najednou přestala prodávat. Doba byla 
zlá také tím, že nám v roce 1993 zemřel syn 
Ondra. Nebyla jsem schopna, stejně jako můj 
muž, tvořit v uzavřeném  ateliéru. Musela jsem 
začít dělat něco, co by mi pomohlo, abych se 
dostala z toho nejtěžšího období. V Praze-Klá-
novicích, kde jsme měli domov, jsem otevřela 
biograf a přetvořila jsem ho v kulturní centrum. 
Ve vestibulu a v přilehlém parčíku jsem pořá-
dala výstavy, letní slavnosti, adventní koncerty. 
Organizovala jsem výchovné koncerty pro děti, 
přednášky, módní přehlídky. Stalo se z toho 
místo, kde se lidé rádi potkávali a kam jezdili 
až z daleka.

Čím byl biograf tak přitažlivý?
Měl komorní atmosféru, člověk tam mohl přijít 
i se psem a vzít si ho na klín, dát si k promítání 
víno, koupit si tam dárky. Tenkrát se ještě filmy 
vozily v bednách na kotoučích, a pokud se třeba 
někde zpozdil vlak, museli jsme nějak zabavit 
publikum, což s sebou neslo spoustu drama-
tických chvil. Samotu ateliéru jsem vystřídala 
za velmi rušný společenský život. Když tam dnes 
přijedu, lidé stále vzpomínají na jedno z nejhez-
čích období, které tam pamatují. Vedla jsem 

toto zařízení téměř deset let a dařilo se. Měla 
jsem kolem sebe fajn lidi, spíše starší, kteří se 
takto cítili být užiteční, a bylo na ně absolutní 
spolehnutí. Prováděla jsem tam i velmi náročné 
stavební úpravy. Zařízení bylo obce, já tam byla 
v nájmu, pak došlo ke změně vedení radnice.  
Jeden ambiciózní mladý politik postavil kam-
paň na tom, že na mě podal žalobu, dali mi 
výpověď. Mělo to soudní dohru. Já jako fyzická 
osoba jsem soud vyhrála a obec musela zaplatit 
poplatky. Byla to trpká zkušenost. Těší mě, že to 
kino dál funguje, že to nebylo marné snažení. 
Rozhodla jsem se, že už nikdy nebudu nic dělat 
v něčem, co není moje.

A tak jste přišla na Valašsko, založila Sdru-
žení pro rozvoj Soláně a začala rodinný dům 
přetvářet v živé kulturní centrum?
Ano. Některé aktivity se potom přesunuly 
do  nově postavené Zvonice, která funguje 
samostatně. Já jsem se zaměřila na to, aby 
z otcova atelieru vznikla stálá expozice jeho 
obrazů a prodejní galerie. Dále jsem přebudo-
vala hospodářské stavení ve stálou expozici, 
kde jsou nainstalovány obrazy syna Ondřeje 
a moje keramika. V prosinci tomu budou dva 
roky, kdy se mi vyplnil můj sen vytvořit galerii, 
kde jsou umístěni čtyři slavní soláňští malíři: 
Karel Hofman, Jan Kobzáň, František Podešva, 
Alois Schneiderka a spisovatelka Marie Pode-
švová. To se podařilo díky spolupráci s panem 
dr. Jaroslavem Kováčem, který je majitelem ob-

jektu v těsném sousedství domu. Takže dnes, 
když návštěvníci přijdou do Valašského ateliéru 
u Hofmanů, podívají se do tří budov a ještě si 
mohou prohlédnout plastiky na zahradě. 

A chodí lidi?
Zejména během prázdninových měsíců je tady 
docela rušno. Dřív bývala na Soláni silná lyžař-
ská sezóna, ale teď pozoruji, že mnozí objevují 
kouzlo hor celoročně, a hlavně v létě. 

Velmi obdivuji, že jste do toho šla. Mnoho 
galeristů zkrachovalo. Dá se to utáhnout?
Jen díky tomu, že část objektu pronajímám jako 
penzion a v zahradním altánu pořádám svatby. 
Dlouhá léta jsem spolupracovala s Karlovským 
muzeem. Pomáhala jsem vytvářet výstavní pro-
gram jak po stránce instalační, tak po stránce 
obsahové a propagační. Velké Karlovice a též já 
máme velkou oporu v naší stálici, a tou je sta-
rosta Miroslav Koňařík. Když se starostové často 
střídají, nikomu to neprospívá, sotva se vpraví 
do problematiky, už odcházejí. V Praze-Klánovi-
cích někdy nevydrželi ani jedno volební období.

Dáváte důraz na kvalitu v umění. Dokáží ji 
lidé poznat?
Dokáží, ale je jich menšina. Vždycky se takto 
podívám nahoru a říkám: „Tatínku, prosím tě, 
promiň, ale já to tady musím uživit.“ Přesto se 
snažím, aby to mělo přijatelnou úroveň. Čtyřikrát 
ročně měním výstavy, a i když vím, že některé 
nebudou komerčně úspěšné, přesto je pořádám, 
protože jsou výtvarně nejhodnotnější. 

Starat se o takový objekt v horském terénu, 
to je asi pro ženu pořádný zápřah, jak to 
zvládáte?
Máte pravdu, je to náročné. Když napadne sníh, 
mám co dělat, abych si proházela cestu k autu. 
Chlap je tady jenom Endy (pes – pozn. red.) 
a ten mi to nevypluhuje. Potřebuji se postarat 
o zahradu i o dům v létě i v zimě. Bez pomoci 
přátel a obce Velké Karlovice bych to asi ne-
zvládla. 

A nevadí vám ta samota?
Víte co? Já už jsem si na ni zvykla. Ale abych 
tady neobrostla mechem, potřebuji v zimě 
zajet do Prahy, obejít divadla, výstavy a hlavně 
navštívit kamarádky. Jsem v podstatě spole-
čenský člověk a tady jsou dny a týdny, kdy je 
úplná mlha, není vidět na krok. Depresivní du-
šičkové počasí se mi nelíbí a vždycky říkám: to 
se dá přežít jedině se slivovicí (smích). Ale mám 
to tady ráda, jinak bych tu nebyla. A navíc, když 
se člověk jednou narodí do umělecké rodiny, 
má poslání postarat se o odkaz svých předků, 
těžko bych se mohla s těmi sbírkami přestě-
hovat. Největší odměna je, když lidi odcházejí 
a jsou nejen spokojení, ale naplnění výjimeč-
ností místa, spojeného s nezapomenutelný-
mi výtvarnými zážitky. Můj otec říkal: „Každý 
člověk by měl po sobě zanechat brázdu.“ Jestli 
ta moje byla dostatečně hluboká, ukáže čas.
 Helena Mráčková

Jedinečný pohled na hřebeny Javorníků se otevírá ze Soláně, kde za války nechal postavit 
vilu s ateliérem malíř Alois Schneiderka. Když r. 1958 zemřel, dům koupil malíř Karel Hofman, 
pedagog zlínské Školy umění a později hradišťské „umprumky“. Tento vynikající krajinář 
a portrétista (vytvořil například známou podobiznu Jarmily Šulákové) zde s manželkou žil 
a v rozsáhlém ateliéru pracoval až do svých 92 let. V r. 1998 zemřel, nedlouho po něm i jeho 
choť. Do opuštěného domu v tichu hor se z Prahy přestěhovala jejich dcera, akad. sochařka 
Marcela Vajceová Hofmanová. Již dvě desítky let se aktivně podílí na organizování zdejšího 
kulturního dění. Vybudovala „Valašský ateliér u Hofmanů“, umělecký areál, který je důstoj-
nou připomínkou díla čtyř malířských legend spojených se Solání. Kromě toho tady Marcela 
Vajceová představuje své keramické plastiky i obrazy syna Ondřeje.
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Zastává důležitou funkci, je přednostou od-
boru zpravodajství. Končí tak jedna z etap 
jeho dramatického života. Odchází nerad, 
opouští domov, zejména milovanou Moravu 
a svoji rodnou obec Ořechov. Přitom jeho 
život má zpočátku klidný až idylický ráz. 
V devíti letech se začíná učit u tatínka, ředi-
tele školy, na housle. Později zvládá i další 
hudební nástroje. V Hradišti 
na gymnaziu pak mu dává ho-
diny na housle p. Húsek, který 
má na hradišťském náměstí 
obchod se smíšeným zbožím. 
Začíná hrát v gymnazijním or-
chestru. V roce 1924 už hraje 
s ořechovskou kapelou. A  je 
sbormistrem kostelního sbo-
ru. V Brně za dob studií pri-
mášuje Slováckému krůžku. 
S  muzikou často vystupuje 
v brněnském Radiojournálu. 
V Ořechově organizuje diva-
delní představení, lehké operetky, akade-
mie, vede pěvecký sbor, pomáhá při hodech 
s právem, je hlavním tahounem maškarních 
plesů. Mnozí kulturní pracovníci při návštěvě 
Ořechova „kulili oči“, co se dá docílit na dě-
dině. Život je tak krásný, zdálo se, nic ho 
nemůže změnit. V roce 1938 nastupuje J. Ně-
mec službu u krajského soudu v Uherském 
Hradišti. Zde se stává také prvním primášem 
Slováckého krůžku, z něhož později vznikl 
Hradišťan. 
U něj začíná i pozdější primáš Hradišťanu 
J. Staněk a  také nestor hradišťských mu-
zikantů primáš F. Hamada. Celá pozdější 
léta komunistického vládnutí však nesmí 
být v historii lidové hudby jméno Němec 
připomínáno a nejlépe by mělo být vyma-
záno z paměti folkloru. Mnoho se nezměnilo 
v Uherském Hradišti dodnes.

V boji proti okupantům
J. Němec se zapojí v Hradišti do protifaši-
stického odboje v Obraně národa a před 
zatčením prchá přes Soluň a Cařihrad do čs. 
armády do Francie. Naposledy si zahraje mo-
ravské písničky na Silvestra v Bejrútu na bal-
koně hotelu Paprika. Tenkrát netušil, že bude 
muset opět z milované vlasti prchat a zase 
bojovat za  její svobodu, tentokráte za ko-
munistické totality. V Anglii spolu s dalšími 
kamarády ze Slovácka zakládá Slovácký krů-
žek. Krůžkaři jsou z našeho kraje a postup-

V neděli 1. října 1950 utíká JUDr. Jaroslav Němec i s manželkou do Němec-
ka. Není jiného východiska, přestože je velký vlastenec. Zajisté by skončil 
v komunistickém vězení. Byl jedním z prvních, kdo byl akčním výborem 
ministerstva vnitra (to byly komunisty ovládané kádrovací komise) vyhozen 
ze zaměstnání. 

NáŠ  KRAJ

obdivuhodný život Jaroslava Němce

ně má krůžek jako součást armády pět set 
členů. Pomáhá mu i jeho kamarád A. Bartoš 
ze skupiny Clay-Eva (výsadek v Hostýnských 
vrších). Zazpívá si s nimi i Jan Masaryk. 
V roce 1944 je J. Němec přeložen a ministrem 
obrany jmenován vrchním prokurátorem 
1. československého sboru v SSSR. Zde do-
chází k prvnímu většímu konfliktu. Němec 

zjišťuje, že důstojníci kolem 
generála Svobody připravují 
odtržení Podkarpatské Rusi 
od republiky.
„O  Svobodovi jsem mnoho 
slyšel v Londýně, ale původní 
obdivné zprávy se začaly za-
temňovat a mnozí naznačo-
vali, že je hodně v komunis-
tických rukou.“
J. Němec si ověřuje, že NKVD 
a lidé kolem Svobody řídí mo-
hutnou propagaci na území 
Podkarpatské Rusi zaměřenou 

proti československým zájmům. Nemešká 
a  podává trestní oznámení za  velezradu 
na ty, kdož se pokusili vyjednávat o Pod-
karpatské Rusi.
Setkání s generálem L. Svobodou popisuje 
J. Němec takto: „Žádám generála Svobodu, 
aby jako vrchní velitel nařídil prokurátoro-
vi vydání zatykače na ty, jež napomáhají 
k odtržení Podkarpatské Rusi. Jednám podle 
ustanovení zákona na ochranu republiky. 
Generál Svoboda začal oklikou, že posta-
vení Podkarpatské Rusi je nejisté a bylo již 
nabízeno Sovětskému svazu.“
Poté se dostali do konfliktu a generál Svobo-
da se rozlítil a řekl: „Nařizuji polnímu proku-
rátorovi, aby žádný zatykač nevydával. Jinak 
neručím za vaši bezpečnost v této armádě.“
Rozešli se ve zlém. Možná, že tento konflikt 
byl i jedním z nejvážnějších motivů odchodu 
J. Němce na Západ. Za dramatických okol-
ností utíká z rodné země do USA. Housle 
odloží, přestává hrát, lidová píseň mu příliš 
připomíná rodnou obec a vyvolává u něj 
nepřekonatelný stesk.

Knihu zatrhla StB
V USA připravuje vydání knihy dějin obce Oře-
chova. Podaří se mu získat ke spolupráci nakla-
datelství ve Vatikánu. Knihu dokončí a zašle ji 
do Ořechova. Zdarma by ji měla dostat každá 
domácnost v obci. Je to nepolitické a zdařilé 
dílo. Bdělá a ostražitá komunistická StB však 

Jaroslav 
Němec byl 

zakladatelem 
Československé 
společnosti pro 

vědy a umění
zasáhne. Celé vydání je zabaveno a skartová-
no. Knihu se podaří však znovu vydat po roce 
osmdesát devět. Skoro by se dalo říci „pravda 
vítězí“ a boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Nedávno jsem byl popřát paní Wichterlové 
(choť vynálezce plastových čoček) k  jejím 
stým narozeninám. Byla tam přítomna také 
americká manželka jednoho z jejích mnoha 
vnuků. Ta se mě dotázala, zda nevím, kde se 
narodil p. J. Němec, zakladatel Československé 
společnosti pro vědy a umění. Členem je totiž 
i její tatínek. Ano, z iniciativy J. Němce vznikla 
tato významná organizace, která působí po ce-
lém světě dodnes. Získal pro tuto myšlenku R. 
Kubelíka, R. Firkušného, manžela umučené M. 
Horákové, B. Horáka, A. Masarykovou a další 
významné osobnosti exilu. JUDr. Jaroslav Ně-
mec byl jejím prvním generálním tajemníkem, 
později prezidentem a také čestným členem. 
Jejími členy byli nebo jsou: V. Havel, M. Brod, 
T. Baťa, M. Forman, J.  Seifert a mnozí další. 
I v Americe působil krajanský pěvecký sbor, 
hudbě a lidové písni stejně neunikl. 
V Americe vystudoval Katolickou univerzitu 
ve Washingtonu, obor knihovnictví, a získal 
pak za svoji činnost několik amerických vě-
deckých ocenění. 
Jenom v naší zemi se zatím nedočkal žádné 
významné úcty. U příležitosti tryzny za J. Něm-
ce v Americe zazněla tato slova: „V jeho životě 
nacházíme dva rozhodující prvky: Je to láska 
k rodnému kraji a oddanost Československé 
republice.“
Jaroš Němec, jak mu přátelé říkali, zemřel  
7. října 1992. Pochován je v Ořechově. To bylo 
jeho přání. StB už tomu nemohla naštěstí za-
bránit. Jiří Severin

Co JSTe MožNá NeVěDěLI...
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Přicházeli, vlna za vlnou. Neohlíželi se zpátky. Tam kdesi za oceánem byla země, 
ve které se narodili. Ať byl důvod jakýkoliv, nemohli v ní už žít. Dali se na cestu. 
Denní dávky rozkazů, jak mají vést rodinný život, jak mají vychovávat děti, kam 
mohou chodit či nechodit, ty dávky potupy přetekly míru tolerance pro otroctví.

Morovou epidemii i protižidovské pogromy ve 14. století 
chce zachytit snímek Pláč svatého Šebestiána nezávislých 
tvůrců Milana Cyroně a Tomáše Uhra.

Život je příliš cenný na to, aby ho člověk prožil 
v kleci. Když někdo přijde v životě do tohoto 
bodu, nic ho už neudrží. Hranice, policajti, 
ostnaté dráty ani hluboký oceán. Jen se nesmíš 
ohlédnout.
Když nás pustili do Ameriky, velmi podrobně 
nás předtím prověřovali. Komunisté a krimi-
nálníci zelenou ke vstupu nedostali. Zákony, 
kterými se řídí Američané, jsme přijali za své. 
Žádné výjimky. Nikdo nás sem konec konců 
nezval. Stále jsem Valach, ale jako občan jsem 
už dávno Američan.
Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, za-
hyneš. Ten Dykův verš mě strašíval, když jsem 

kdysi dávno ze Staré země odešel. Kdo koho 
vlastně opustil?
Začal jsem znovu učit. Na přírodopis byla 
moje angličtina slabá, na tělocvik však stači-
la. Když jsem nenašel správné slovo, stačilo 
písknout na píšťalku. Jednou jsem přišel ráno 
do školy a vidím u nástěnky půl mojí maturitní 
třídy. Kluci i holky. Nikdo nic neříkal, četli ze 
třech bílých listů na vývěsce. Několik z nich 
popotahovalo, sem tam se kutálela po tváři 
slzička. Četl jsem s nimi. Byl to otevřený dopis 
celému světu, na konci podepsán Kim. Kim 
bylo děvče v maturitním ročníku. Až z dopisu 
jsem se dověděl, že je z Kambodži.

ZáVěReM

ZAMYŠLeNí NA KoNeC
Půjdete volit?

PoHLeD Z JINé STRANY

opustíš-li mne

A byly volby. Děti večer běhaly s  lampiony 
a líbilo se jim to. Pionýrské šátky byly téměř 
povinné, vojska se oblékala do slavnostních 
uniforem a chystala se k volbám manifestačně, 
v zástupech. Zdobili jsme veřejné budovy, vyvě-
šovali naše a sovětské vlajky, vyráběli nástěnky 
a ve sdělovacích prostředcích, které se domní-
val, že jsou hromadné, vládla povinná slavnost-
ní nálada. Život byl tak odporně až nechutně 
krásný se Sovětským svazem na věčné časy.
Na našem zlínském sídlišti jsme také volili 
hromadně – 99,3 procenta. A soutěžili jsme 
o nejkrásněji vyzdobený činžák. Třepetalky, 

umělé kytičky, české a sovětské vlaječky. Spolu 
s našimi sousedy jsme však situaci podcenili 
a nevyvěsili do oprýskaných oken nic. Domov-
ní důvěrník mně pravil: „Jurko, neblbněte, o co 
de. Když vyhrajeme, bude večírek. Město to 
platí.“ Nevyhráli jsme. Vyvěsili jsme vlajku, ale 
jenom českou. A to nebylo pěkné.
K volbám jsem tenkráte chodil, jako většina 
z nás. Nebyl jsem tak statečný, nejít. V dnešní 
době začíná být statečností k volbám jít. Ně-
kdy se nelze divit těm, kdo k volbám nejdou. 
Po všech těch opozičních smlouvách, odha-
lených i maskovaných podvodech, zklamání 
z praktického vykonávání politiky, slibech a ne-
slibech, stálém a permanentním vyrovnávání 
se s minulostí, tu pro Evropu a tu zase ne. Tu 
jsme nadšeně proameričtí, jindy zase hrdí opo-
zičníci. Existuje termín „elitní demokracie“, to 

není pro standardní demokracii dobrý stav. 
Znamená totiž, že lid má šanci jen v obdo-
bí voleb. Ostatní rozhodování pak náleží jen 
voleným zástupcům. Neblížíme se tomuto 
neblahému stavu?
 Přesto je třeba jít volit. Asi by bylo dobré se 
zamyslet komu dát hlas. Přece těm, kteří nás 
nezklamali, těm, kteří profesně rozumí své 
věci, jsou odborníky, především těm, kteří už 
v životě něco dokázali.
Jedná stará pravda říká: Lid kopíruje chování 
svých vládců. A dodávám. Nespolehlivé vlád-
ce je možno vyměnit. Alespoň v těch vyšších 
patrech politiky. V tom je kus naděje. 
Nás – lid – vyměnit nelze. Protože až se my 
lid naštveme, vycházíme do ulic. A to není 
dobrá vyhlídka. I proto půjdu raději volit.  
 Jiří Severin

Filmaři zavítali na několik míst v kraji 

Závěrečná fáze natáčení byla 
na Lednicku a v Bílých Karpatech, 
náročné scény pak filmaři natočili 
v Archeoskanzenu Modrá poblíž 
Velehradu. Historická balada je 
vystavěna na příběhu dvou rytí-
řů, jejichž vzájemný svár rámují 
skutečné historické události i teh-
dejší rozsáhlá morová epidemie. 
„Za původce smrtící nákazy byli 
často označováni židé a následně 
v pogromech hromadně zabíjeni,“ 
uvedl jeden z tvůrčí dvojice, sce-

nárista a režisér Tomáš Uher. Právě 
obraz pustošení židovské vesnice 
se točil v archeoskanzenu. „Skan-
zen dokonale odpovídá obrazu 
středověké vesnice a je v souladu 
s historickými skutečnostmi,“ vy-
světlil výběr lokace Uher.
S natáčením ve Zlínském kraji po-
máhá štábu filmová kancelář ZLÍN 
FILM OFFICE. „Kromě filmu Pláč 
svatého Šebestiána se na Zlínsku 
bude v blízké době točit také ce-
lovečerní film Úsměvy smutných 

Její rodiče se také stali se občany Spoje-
ných států. Kimin táta byl doma profesorem 
na univerzitě. Bratr byl v armádě, maminka 
se starala o domácnost. Až přišli rudí. Bratr 
byl popraven a celá rodina krutě pronásledo-
vaná. Rodičům Kim se podařilo utéct.
Kim nepsala jen o hrůzách. Psala o zniče-
né vysoké kultuře, o přírodě, čistém nebi. 
O obyčejných lidech, obdělávajících rodnou 
půdu.
Ten den jsem nemusel v tělocviku zvyšovat 
hlas. Všichni byli při hrách ohleduplní, kluci 
se navzájem při střetu omlouvali, děvčata 
nevřískala. Kim hrála v obraně; když kopla 
do mičudy, vždycky se pěkně usmála.
Kim se přišla nedávno podívat do  školy. 
Maturovala už dávno, z  tehdejšího sboru 
už jsme ve škole jen čtyři učitelé. Její malé 
holčice jsou tři roky. Usmívá se pěkně, jako 
její maminka.
 Petr Motyka, 
 Valach ze Vsetína, nyní Washington

mužů. Průběžně se dotáčí scény 
do  dokumentů Zlínský klenot 
a Barokní velmož Lichtenstein – 
Castelcorno. V  dohledné době 

k nám plánuje zavítat i Česká te-
levize,“ zmiňuje Magdaléna Hlad-
ká, výkonná ředitelka ZLÍN FILM 
OFFICE.  /tz/

Zlínský kraj filmaře láká.  Foto: sebestianfilm.cz



Donnell 
Elly

Info a vstupenky na dobírku: 
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

Hala Euronics start 13:00
2. 12.   ZLÍN20
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13. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

... a mnoho dalších!

10. 11. ZLÍN | Masters of Rock Café

27. 10. ZLÍN | Masters of Rock Café
3. 11. ZLÍN 

Masters of Rock Café

10. 11. ZLÍN | Masters of Rock Café

plus special guest

VYPSANÁ FIXA
tady to 

někde je 
tour 2017

14. 12. ZLÍN • Evangelický kostel
19:00

USA

Gospelové vánoce
& UNITED VOICES

Tiskové řešení pro každého

Nová mulfunkční skárna formátu A3 za

Kopírování, sk a digitalizace dokumentů

www.hrbacekservis.cz

Servisní a materiálové smlouvy

Tiskové audity

Prodej, pronájem a servis

Dále nabízíme

39 990,- Kč bez DPH

Kdekoli, kdykoli, cokoli: +420 800 23 23 23**
NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

NISSANYOU+

   Náhradní vůz zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

   Kontrola vozu zdarma*

   Doživotní asistenční služba
            Nissan Assistance*

NOVÝ NISSAN QASHQAI
POSOUVÁ HRANICE
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www.centech.eu

CENTECH s.r.o.,
Velehradská 1433, 686 03  Staré Město 

PROGRAMÁTOR A SEŘIZOVAČ CNC FRÉZKY

Požadujeme strojírenské vzdělání nebo praxi v oboru, 
spolehlivost, přesnost, samostatnost. Čtení výkresové 

dokumentace je podmínkou. Znalost systému Heidenhain 
je výhodou.

Náplň práce: příprava technologického postupu, 
naprogramování a seřízení stroje, kontrola.

Nabízíme dobré platové podmínky, práci v menším 
kolektivu, stravenky s příspěvkem zaměstnavatele,  

13. plat, roční prémie, týden zdravotní dovolené navíc, 
příspěvek na dopravu.

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte 
na adresu martina.chura@centech.eu nebo se hlaste 

telefonicky na čísle 603 90 30 71,
plat 30 – 40 000 Kč dle délky praxe.

Hledáme do svého kolektivu nové  
spolupracovníky

Jedinečná putovní výstava mis-
trovských replik a dalších exponátů 
a zajímavostí ze středověku a doby 

Karla IV. zavítá do Zlína od 4. října 
do 29. listopadu. „České koruno-
vační klenoty jsou národní kultur-

Repliky korunovačních klenotů ve Zlíně
ní památkou a pravděpodobně 
i  nejcennějším a  nejznámějším 
českým pokladem. Učí se o nich 
každý obyvatel a říká se, že každý 
správný Čech by je měl alespoň 
jednou za  život i  spatřit,“ řekl 
za organizátory historik Petr Lu-
kas. Originál je možné vidět pouze 
jednou za několik let a návštěvníci 
často musí čekat dlouhé hodiny, 
po kterých mohou exponát spatřit 

jen na malý okamžik. „Není proto 
divu, že se drtivá většina obyvatel 
naší republiky jejich krásou nikdy 
nemůže pokochat,“ vysvětlil Lukáš 
Fabián z tiskového odboru zlínské-
ho magistrátu. Teď budou mít lidé 
příležitost. 
O výrobu replik se postaral Jiří Ur-
ban, který vyrobil šperky například 
pro papeže Jana Pavla II. nebo an-
glickou královnu Alžbětu II.  /tz/

Unikátní výstava začne na podzim na zlínském zámku. 
K vidění zde budou repliky českých korunovačních klenotů, 
o jejichž výrobu se postaral Jiří Urban.



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

Kontakt
E2E Partner s.r.o. nám. T. G. Masaryka 588 760 01 Zlín

Tel: +420 727 839 380 +420 725 465 780 

www.e2epartner.cz

Zlínská personální agentura.

 Již  10 let 
Váš spolehlivý partner na trhu práce!

KONFORM – Plastic, s.r.o., 46. budova, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín
personální oddělení, mob. 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz

NABÍZÍME 
PRÁCI:

Vyrábíme vstřikovací formy a jsme dodavatelem plastových dílů 
do všech interiérů evropských automobilů.

SMĚNOVÁ 
TECHNICKÁ 
KONTROLA
▶ třísměnný provoz
▶  vstupní, mezioperační 

a výstupní kontrola 
plastových dílů

OBSLUHA 
VSTŘIKOLISU
▶  ochota pracovat 

v třísměnném provozu 
▶  práce je vhodná pro ženy, 

pracoviště v centru Zlína
▶  mzda až 106 Kč/hod. 

+ nadstandardní příspěvek 
na stravování,  
odměna za docházku,
2x ročně mimořádné 
odměny, 5 týdnů dovolené

6. 10. 2017 | 16.00 - 00.00
Noc vědců UTB
Fakulta technologická | 14|15 BAŤŮV INSTITUTFakulta technologická | 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Fyzikální pokusy, chemické experimenty, 
populárně vědecké přednášky Science Café, 
sportovní aktivity, pohybové workshopy, 
blok přednášek zapálených cestovatelů, 
multižánrové koncerty a vše zdarma! 

www.nocvedcu.utb.czwww.nocvedcu.utb.cz



Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,  
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz 

Fryšták u Zlína, Holešovská 380

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

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

• Prenatální kardiologie 
•  Neinvazivní prenatální testování 
 chromozomálních aberací

OD KVĚTNA 2017  

V NOVÝCH PROSTORÁCH

LEŠETÍN I 6966, 760 01 ZLÍN

´


