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Nová koncepce řízení krajských nemocnic 
počítá se špičkovou péčí pro pacienty, 
rozšířením ambulantní péče i do okrajových 
oblastí kraje, vytvořením specializovaných 
pracovišť, spojením krajských nemocnic 
do jednoho celku, úzkou spoluprací mezi 
jednotlivými odděleními a společnými nákupy 
léků a techniky.

Na vysoce podezřelé zakázky a zkreslování účetnictví si posvítila 
Policie ČR v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. „I přesto, že 
na podezřelé praktiky upozorňovali někteří zaměstnanci KNTB, 
členka dozorčí rady či dokonce pojišťovna, bývalé vedení kraje 
situaci bagatelizovalo, jako by důvodem byla smůla či náhoda,“ 
uvedl hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své gesci.

Koncepce, kterou na semináři v pondělí 16. dubna představil 
zastupitelům a odborné veřejnosti hejtman Jiří Čunek a ředitel 
krajských nemocnic Radomír Maráček, splnila očekávání drtivé 
většiny zastupitelů, kteří z prezentací a vysvětlení primářů jed-
notlivých oddělení jasně pochopili, že odborná péče o pacienty 
se zvýší a v řízení nemocnic je kladen důraz na hospodárnost, 
systematické vzdělávání lékařů a zvyšování jejich kvalifikace.  
 „Koncepce ukázala, že žádná nemocnice ani žádná porodnice ani 
nemocniční oddělení se v našich nemocnicích rušit nebudou,“ sdělil 
v úvodu zastupitelům, pozvaným odborníkům a zástupcům médií 
hejtman Jiří Čunek, který tak vyvrátil spekulace a fámy, které 
se v souvislosti s chystanou koncepcí objevily.
 pokračování na str. 5

Ve čtvrtek 19. dubna tak podala státní 
zástupkyně k soudu obžalobu na tehdej-
ší předsedkyni představenstva nemoc-
nice – Danu Barnášovou, které tak hrozí 
až 8 let odnětí svobody za škodu velkého 

rozsahu. „Z našeho pohledu, když už dnes 
známe detailně hospodaření nemocnic, je 
naprosto jisté, že více než miliardová ztráta 
všech nemocnic nemohla být způsobena jen 
neřízením a naprosto špatnou organizací, 

ale zcela jistě tam musel být také úmysl. 
To znamená, že se tam kradlo,“ reagoval 
na sdělení obžaloby hejtman Jiří Čunek. 
Obžaloba se týká trestného činu zjed-
nání výhody při zadání veřejné zakázky 
a porušení povinnosti při správě cizího 
majetku u veřejné zakázky na moderniza-
ci přístroje magnetická rezonance v hod-
notě 22,1 milionů Kč bez DPH uzavřené 
v listopadu 2012.
Dle obžaloby se Dana Barnášová domlou-
vala se zaměstnancem společnosti Phi-
lips Česká republika s.r.o. na zadávacích 
podmínkách a dokonce i ceně ještě před 
samotným zadáním zakázky. 
 pokračování na str. 5



AKTUÁLNĚ HLEDÁME VHODNÉHO KANDIDÁTA NA POZICI

Pracovní náplní je zejména odborné, organizační a personální zajištění 
následujících činnos�  spadajících pod útvar dopravy:

•  správa vozového parku společnos�  (nákup, pojištění, servis, organizace 
autodopravy)

•  vedení autoservisu pro osobní a částečně nákladní vozidla 
•  provoz vlastní vnitropodnikové čerpací stanice
•  kontrola a dodržování legisla� vních opatření v dopravě
•  �zká spolupráce s vedením společnos� , repor� ng
 
Vaším ú�olem bude další rozvoj těchto oblas� , jejich modernizace, 
rozšiřování služeb a odborný růst podřízených.

požadujeme:
•  min. �letou pra�i s vedením lidí v oblas�  související s dopravou
•  min. SŠ vzdělání a ŘP sk. B, výhodou sk. „C“
•  dobré manažerské, organizační a komunikační schopnos� 
•  samostatnost, rozhodnost, krea� vní myšlení, nové nápady
•  dobrá znalost práce na PC (MS Offi  ce)

nabízíme:
•  vysokou míru samostatnos�  a prostor pro realizaci nových záměrů
•  dlouhodobou perspek� vu, možnost rozvoje svěřené oblas� 
•  zázemí silné, respektované a k zaměstnancům přátelské společnos� 

Pokud Vás uvedená nabídka zaujala, zašlete prosím strukturovaný životopis 
do 11. května 2018, na e-mail: votapkova@psg.cz

VEDOUCÍ AUTOSERVISU A DOPRAVY

PSG je moderní stavební skupina, která 
působí na trhu v České republice 
i v zahraničí od svého založení v roce 1924. 
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 Vizualizace plánovaného vodního díla Vlachovice.

Příprava nového vodního díla, které má v budoucnu vzniknout 

u Vlachovic na Zlínsku, je opět o krok dále. Vláda České 

republiky v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých opatření 

ve finančním objemu až 872 milionů korun souvisejících 

s plánovanou stavbou.

Vláda dala zelenou další přípravě vodního 
díla Vlachovice 

Tu ve své studii navrhl státní podnik Po-
vodí Moravy, investor plánované stavby. 
Studie mimo jiné řeší vybudování men-
ších vodních ploch, rybníků, tůní, lesních 
přehrážek, zatravňovacích pásů a dalších 
krajinotvorných prvků či revitalizaci vod-
ních toků. 
Tato opatření významně přispějí k zadr-
žování vody v povodí Vláry, na jejímž toku 
má velké vodní dílo vzniknout.  
„S problémem sucha ve Zlínském kraji bojuje-
me již několik let a ani prognóza do budouc-
na pro nás není příznivá. Protože se sucho 
vyskytuje stále častěji než v předchozím 
období, představuje vodní dílo Vlachovice 
jediné známé a efektivní opatření, které 
je schopné skutečně zabezpečit potřebné 
množství vody k pokrytí očekávaného defi-
citu. Proto je pro nás výbornou zprávou, že 
vláda 18. dubna rozhodla o pokračování jeho 
přípravy a zařadila jej mezi své priority,“ 
uvedl náměstek hejtmana Josef Zicha, 
zodpovědný za oblast strategického roz-
voje a územního plánování. 
Ve Zlínském kraji jsou stejně jako v celé 
republice vodní zdroje prakticky závislé 
na množství a rozdělení srážek v průběhu 
roku. Již před třemi lety byly zaznamenány 
problémy se zásobováním obyvatelstva 

v obcích s nedostatečně spolehlivými 
vodními zdroji a výrazně také vzrostly 
dopady sucha na zemědělskou produkci, 
lesní hospodářství i ostatní sektory. Vodní 
dílo Vlachovice by se mělo stát význam-
ným vodním zdrojem nejen pro své okolí, 
ale i pro další oblasti Zlínska, Vsetínska 
a Uherskohradišťska.
Sloužit má nejen jako důležitá zásobár-
na vody, ale velký význam bude mít i pro 
zemědělství, zajišťování dostatečného 
průtoku vody v korytě Vláry pod nádrží 
a samozřejmě pro ochranu před povodně-
mi. Využíváno bude také ke sportovnímu 
rybolovu a rekreaci, pokud to bude slu-
čitelné s vodárenským využitím nádrže.  
„Klimatické podmínky ukazují, že se u nás 
budou častěji střídat období sucha a pří-
valových srážek, které mohou vést k po-
vodním. Na období srážek se musíme dívat 
jako na zdroj vody, musíme ji umět v krajině 
zadržet a využít. V České republice zatím vy-
užíváme srážkové vody poměrně málo. Byla 
jsem proto ráda, když předkladatelé rozhodli 
o nádrži s vyšším objemem zadržované vody 
a že moje písemná výzva přispěla k urychlení 
jejich rozhodnutí,“ řekla radní Zlínského 
kraje pro životní prostředí a zemědělství 
Margit Balaštíková.

Investorem výstavby vodního díla bude 
Povodí Moravy. Celkové náklady akce jsou 
odhadovány na 5,450 miliardy korun. Podle 
navržených parametrů se počítá se sypanou 
hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, 
plochou zátopy 212,9 hektaru a celkovým 
objemem 29,1 milionu m3 (pro srovnání ob-
jemy jiných nádrží: Karolinka – 7,39 milio- 
nu m3, Slušovice – 9,9 milionu m3, Brněnská 
přehrada – 17,7 milionu m3).
Aktuálně je zpracovávána předprojektová 
příprava akce, jejíž součástí je technická 
studie. Dokončena by měla být do dubna 
příštího roku. Prováděn je také inženýr-
sko-geologický průzkum a další důležité 
průzkumné práce. 
V příštím roce bude zahájeno zpracování 
podkladů pro získání kladného rozhodnutí 
v procesu EIA (posouzení vlivu stavby na ži-
votní prostředí). Do konce března 2019 má 
také vláda stanovit pravidla pro majetko-
právní vypořádání. Pro realizaci vodního 
díla je předběžně určeno k výkupu asi 2 000 
pozemků od 500 vlastníků. Celkový počet 
bude upřesněn na základě zpracovávaných 
podkladů.
„Pokud příprava akce poběží podle předpo-
kladů a bez významnějších komplikací, oče-
káváme vydání stavebního povolení do konce 
roku 2023, zahájení výstavby díla v polovině 
roku 2025 a jeho uvedení do provozu zhruba 
o tři roky později,“ sdělil generální ředitel 
Povodí Moravy Václav Gargulák.
Více informací o připravovaném vodním 
díle je k dispozici na webových stránkách, 
které spravuje státní podnik Povodí Moravy: 
http://vdvlachovice.pmo.cz.  Jan Vandík
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Ačkoliv mnoho dívek a chlapců, kteří se letos hlásili na střední 

školy, už ví, kde budou po prázdninách pokračovat, část 

letošních absolventů ještě toto rozhodování nemá uzavřeno.

Výjimečné ocenění pro SOU Uherský Brod

Tiskaři šířili vzdělanost. Stále jde o perspektivní řemeslo 

Vlastně až do konce srpna běží přijímací 
řízení na střední školy formou druhých 
a třetích kol, není-li naplněna kapacita 
jednotlivých oborů a i s ohledem na to, že 
žáci se až do 30. 8. mohou rozhodovat, kam 
opravdu v září nastoupí. Informace o mož-
nostech studia průběžně aktualizuje web 
www.zkola.cz.
Oborů, které jsou na trhu práce dlouhodobě 
poptávány, je celá škála a Zlínský kraj je 
zahrnul do systému podpory řemesel, kdy 
jsou žákům proplácena motivační stipen-
dia. Od letošního roku byl mezi ně zařazen 
mj. také Tiskař na polygrafických strojích. 
Tento studijní obor jako jediné zařízení 
ve Zlínském kraji zajišťuje Střední průmys-
lová škola polytechnická – Centrum odbor-
né přípravy Zlín. „Málokdo ví, že tiskařina 
je velmi kreativní obor využívající nejmoder-
nějších polygrafických možností a s vynika-
jícím uplatněním,“ říká krajský radní Petr 
Gazdík, zodpovědný za školství. 
„Letos je tomu 550 let, kdy si připomínáme 
počátek knihtisku na našem území a vytiš-

tění první české knihy - Kroniky trojanské 
v Plzni, která společně s dalšími prvotisky 
způsobila počátek informační revoluce. Re-
voluce, která výrazně přispěla ke vzdělanos-
ti a k rozvoji celé společnosti napříč všemi 
oblastmi. Ne náhodou byl vynález knihtisku 
vyhodnocený jako objev tisíciletí. Společnost 
si brzy začala uvědomovat nedozírný vý-
znam tiskařského řemesla,“ říká s hrdostí 
Martin Kašpařík, učitel odborného vý-
cviku na zlínské Střední průmyslové škole 
polytechnické. 
„Tiskaři se rychle stali vyhledávanými a vá-
ženými řemeslníky, kteří byli nezřídka povy-
šováni do stavu šlechtického. Tiskařské ře-
meslo se postupem času rozšířilo i do oblasti 
tvorby obalů, reklamy a dekoru a v dnešní 
době zaujímá nenahraditelnou roli ve spo-
lečnosti. Často si ani neuvědomujeme, kolik 
podob má a v jakých formách nás každý den 
obklopuje,“ zamýšlí se Martin Kašpařík. 
A podotýká, že s tiskem se setkáváme nejen 
na billboardech, plakátech a v reklamních 
letácích, ale rovněž i na oblečení a textilu, 

na skle, podlahovině, ubrusovině a na dal-
ších materiálech. „Především však na počát-
ku myšlenky tisku byly knihy, díky kterým si 
lidé po celé generace předávali poznání. Pro-
to je více než symbolické, a vážíme si toho, 
že se v letošním jubilejním roce Zlínský kraj 
rozhodl podpořit i tiskaře coby pokračova-
tele tradice,“ říká mistr odborného výcviku 
Martin Kašpařík.
Je to právě tiskař, kdo dává skutečnou a reál-
nou podobu návrhům, které předtím grafik 
připraví v elektronické podobě. Pod ruka-
ma tiskaře se rodí finální vzhled tiskoviny, 
jejíž výsledná kvalita se odvíjí od spousty 
drobných detailů. Tiskař musí dobře znát 
tyto nuance a umět je včas ovlivnit v tech-
nologicky náročném procesu tisku. 
„Předpokladem pro úspěšný výkon povolání 
je zručnost, technické myšlení, čistotnost, 
barvocit a smysl pro detail. Naši žáci mají 
ve třetím ročníku studia praxi ve firmách, 
aby se připravili na budoucí povolání. Mnoho 
z nich v těchto firmách získává i následné 
pracovní uplatnění,“ konstatuje pedagog 
SPŠP-COPT Zlín. V rámci odborné praxe 
žáků škola spolupracuje s téměř dvaceti 
významnými firmami regionu. Žáci mají 
také možnost si po absolvování učebního 
oboru dodělat maturitu. /hm/

Zlínský kraj při ceremoniálu v Praze zastu-
povali radní Miroslav Kašný a Jan Pijáček. 
Krajská škola uspěla v kategorii Veřejná 
správa. Smyslem ceny je ocenit akt, projekt 
či osobnost, které významným způsobem 
zlepšují postavení osob se zdravotním po-
stižením. Střední odborné učiliště bylo 
oceněno za mimořádné dlouholeté aktivity 
ve vzdělávání žáků se zdravotním postiže-
ním a speciálními vzdělávacími potřebami. 
SOU svými propracovanými vzdělávacími 
aktivitami zaměřenými na žáky se zdravot-
ním postižením a speciálními vzdělávacími 
potřebami výrazně přispívá k jejich budoucí 
seberealizaci a naplnění jednoho ze základ-
ních atributů života – tvůrčí práci. Současně 
výrazně zvyšuje jejich šanci na celoživotní 
zapojení do pracovního procesu.
Celý areál školy představuje bezbariérové 
pracoviště. V průběhu posledních tří let 
byl vybudován výtah umožňující přístup 
do všech podlaží školy, byla provedena re-
konstrukce dílenských provozů pro potra-
vinářské a opravárenské práce a byla rea-
lizována také výstavba spojovacího krčku. 
Náklady asi 50 milionů korun byly pokryty 
zřizovatelem – Zlínským krajem. /jur/

Prestižní ocenění Národní rady osob se zdravotním postižením – 

cenu MOSTY 2017 za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch 

osob se zdravotním postižením – převzali zástupci Středního 

odborného učiliště Uherský Brod. 

���Zástupci školy, města i kraje se z úspěchu v Praze společně radovali. Foto: Jiří Balát.
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Boxer Miroslav Šerban byl 

vyhlášen absolutním vítězem 

ankety Sportovec Zlínského 

kraje 2017. 

dokončení ze str. 1
Zakázka navíc byla zadána v jednacím říze-
ní bez uveřejnění, aniž by objektivně bylo 
vyvráceno, že by snad nemohla proběhnout 
standardní otevřená veřejná soutěž. Dle ob-
žaloby ale zakázka vůbec neměla proběh-
nout a byla zbytečná, neboť nemocnice měla 
se společností Philips uzavřenou servisní 
smlouvu až do roku 2016. 
Dle vyšetřovatelů se Dana Barnášová také 
dopustila trestného činu zkreslování údajů 
o stavu hospodaření nemocnice, kdy dochá-

zelo k závažné manipulaci s účetnictvím, nic-
méně spáchání tohoto trestného činu bylo již 
promlčeno. Finanční ukazatele dosáhly alar-
mujících hodnot, na což upozornila ve svém 
dopise tehdejší předsedkyně dozorčí rady 
KNTB Hana Příleská a zaslala ho vedení kraje 
ve složení ČSSD, SPOZ, KSČM. Dokonce uved-
la, že kraj může kvůli pochybnému hospoda-
ření o svoji nemocnici přijít. Místo řešení to-
tiž nemocnice prováděla s účetnictvím různé 
rošády a kotrmelce, kdy se na první pohled 
zdálo, že se situace mírně zlepšuje, ovšem 

V Baťovce se kradlo, padla první obžaloba

Sportovcem roku je boxer Miroslav Šerban

přEHlED OCEněnýCH

Nejúspěšnější jednotlivec – TOP 10
 Barbora Bayerová – kanoistika
 Jiří Čech – skicross
 Stanislav Dostál – fotbal
  Jan Haderka – TFA (hasič)
  Vendula Horčičková – orient. běh 
  Jiří Hradil – MTBO
 Libor Kašík – lední hokej
  Ivana Laštůvková – karate Goju ryu
 Jiří Orság – vzpírání
 Miroslav Šerban – box 

realita byla úplně jiná. Při dalším zkoumání 
hospodaření vyplynula řada dalších pode-
zřelých zjištění – nevyhlašování veřejných 
soutěží tam, kde to bylo nutné, či dokonce 
duplicitní zakázky – tedy dodání zakázky, 
která již dodána byla. „Značnou odpovědnost 
za tento stav nese tehdejší politické vedení kra-
je, které se ovšem pokouší vytvořit dojem, že si 
své počínání již nepamatuje. Dokážeme odhalit 
netransparentní obchody, ale je na policii, aby 
dokázala, co byl úmysl a co chyba. Nicméně 
z hlediska hospodaření je výsledek stejný. Je 
to ohromná ztráta, kterou musíme zaplatit,“ 
dodal Jiří Čunek. /r/

dokončení ze str. 1
Zároveň hejtman poděkoval všem občanům, 
kteří nesedli na lep některým politikům, jež 
vyhlašovali petice, že v kraji nebude kvalitní 
zdravotnictví. „Místo toho aby počkali do avi-
zovaného představení semináře, tedy do 16. 
dubna, tak vyvolávali napětí různými peticemi, 
které byly zbytečné, jen to rozdmýchalo vášně 
na základě naprosto nepravdivých informací, 
aby se ukázalo, že se opravdu nic neruší,“ sdělil 
hejtman Jiří Čunek. 
Ředitel nemocnic Zlínského kraje Radomír 
Maráček představil koncepci rozvoje nemoc-
nic, na níž se podíleli zástupci primariátů, 
vedení krajských nemocnic a další odborníci. 
„Všichni občané dostanou v našich nemocni-
cích tu nejlepší péči. V případě komplikova-
nějších onemocnění pak budou odesláni buď 
na příslušné pracoviště k tomu určené, anebo 

budou lékaři propojeni v rámci telemedicí-
ny, což znamená, že v případě potřeby budou 
špičkoví odborníci z celého kraje konzultovat 
komplikované případy, což doposud nebylo 
zajištěno,“ upřesnil Radomír Maráček s tím, 
že nová koncepce bude mít i ekonomický 
dopad, a sice díky lepšímu řízení získáme 
do krajského zdravotnictví až 55 milionů 
korun ročně.  „Již teď nastavené řízení přineslo 
první výsledky, a sice všechny nemocnice mají 
jen za první dva měsíce letošního roku zisk 
v souhrnné výši 25 milionů korun,“ informoval 
zastupitele ekonomicko provozní náměstek 
KNTB Vlastimil Vajdák s tím, že na konci 
roku 2018 by se měl zisk všech nemocnic po-
hybovat v souhrnu kolem 150 milionů korun. 
Ten bude použit na pořízení nových přístrojů 
či do drobných staveb. Z představené koncep-
ce vyplynulo mimo jiné také to, že společný-

mi nákupy léků a zdravotnického materiálu 
ušetřily krajské nemocnice za sedm měsíců 
loňského roku 80 milionů korun. Přiblížena 
byla také možnost spojení stávajících čtyř 
nemocnic do jedné právnické osoby. „Jde nám 
o vytvoření silného subjektu, který má vždy 
v jednání s dodavateli i zdravotními pojišťov-
nami výhodnější pozici,“ řekl hejtman Jiří 
Čunek. Vytvoření jednoho silného subjektu 
bude mít i ekonomické výhody. „Provedená 
analýza ukázala, že pokud by krajské nemoc-
nice fungovaly společně už od roku 2014, mohl 
být jejich zisk od pojišťoven do letošního roku 
o 270 milionů korun vyšší,“ uvedl Radomír 
Maráček a dodal: „I díky jednotnému systému 
řízení a právní subjektivity nemocnic budeme 
schopni zajistit našim pacientům například 
biologickou léčbu rakoviny nebo roztroušené 
sklerózy v každé naší nemocnici.“ /ak/

Hejtman Čunek: Cílem je špičková péče a spokojený personál

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pon-
dělí 9. dubna na zimním stadionu ve Vsetíně. 
Miroslav Šerban z klubu SKKO Zlín, který 
soutěží v lehké velterové váze, se vloni stal 
profesionálním mistrem ČR a získal také 
mezinárodní titul International UBO Cham-
pion. K vítězství mu poblahopřál hejtman 
Jiří Čunek a další krajští radní. Vyhlašova-

telem této tradiční ankety je Zlínský kraj.  
„Za výbornými sportovními výkony, kterých 
jste dosáhli, stojí velké úsilí, odříkání a dřina, 
proto vám tato ocenění právem náleží. Svým cí-
levědomým přístupem jste také velkým příkla-
dem pro mladou generaci, protože jí ukazujete, 
že má smysl věnovat se sportu a ne jen sedět 
třeba u počítače. Velké poděkování patří také 
vašim trenérům a rodinám, které vám vytvářejí 
zázemí a podmínky,“ uvedl na slavnostním 
oceňování hejtman Jiří Čunek. /van/

Sportovec do 18 let: Jáchym Hanák – 
sportovní aerobik 
Handicapovaný sportovec: Jaroslav 
Šmédek – tenis
Sportovní kolektiv: FC Fastav Zlín – 
fotbal
Trenér: Bohumil Páník – fotbal 
Cena hejtmana Zlínského kraje: ZAS 
– SHK LAPP Zlín, sledge hokej  
Cena občanů Zlínského kraje: Jan 
Haderka – TFA (nejtvrdší hasič přežívá)
Cena za mimořádný přínos v oblasti 
sportu: Roman Herink – sledge hokej
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TÉMA

Úpravu rozpočtu Zlínského kraje na letošní rok schválilo 

krajské zastupitelstvo. Celkové příjmy rozpočtu byly 

navýšeny o 1,1 miliardy korun, výdaje o 1,7 miliardy. Rozdíl 

ve financování ve výši 0,6 miliardy je pokryt finančními 

zdroji z předchozích let.

Zastupitelé schválili úpravu rozpočtu, navýší  
se investice do školství, dopravy i kultury

Třetina dotací na firemní inovace pro firmy stejného vlastníka
Pan hejtman Čunek nedávno použil pro rozdávání krajských peněz 
vznešené slovní spojení „rozprostírání dobra po kraji“. Pokud si 
takové rozprostírání představíte, jistě očekáváte, že bude rovno-
měrné. V případě tzv. inovačních voucherů se to ovšem nepodařilo. 
Rada v lednu 2018 rozdala celkem 1 832 500 korun. Téměř třetinu, 
přesně 573 000 korun, totiž v součtu dostaly tři společnosti, které 
mají shodného vlastníka. Formálně je to v pořádku, protože krajská 
rada může dle zákona o krajích rozhodovat o jednotlivých výdajích 
do výše 200 000 korun. Maximální dotace na jeden „inovační vou-
cher“ byla stanovena na 195 000 korun. A jednotlivé žádosti tento 
limit nepřekročily. Rozhodně tu ale ono „rozprostírání dobra“ není 
rovnoměrné.
Inovační vouchery jsou jakési poukázky pro firmy na nákup např. 
služeb designérů. Nahlédneme-li do programového dokumentu 
tohoto dotačního programu, najdete v něm tvrzení, že mnoho po-
skytovatelů inovačních služeb v kraji má za své zákazníky výrobce 
polotovarů, kteří nemají na to, aby si sami zaplatili inovace produk-
tové a marketingové. Pokud se však podíváte na výrobky oněch tří 
společností, na první pohled poznáte, že na designu a marketingu 
tyto firmy rozhodně nešetří již nyní. 
Krajští radní zřejmě skutečně mají v úmyslu pomoci těm slabým, kteří 
si inovační služby nemohou dovolit. Ve skutečnosti však posílili jejich 
konkurenci, která je silná a očividně do inovací průběžně investuje. 
A my tvrdíme, že to tak dopadá velmi často. Proto také různé dotace 
často kritizujeme. Přestože se mnohé z nich zdají být na první pohled 
prospěšné, při zvážení širších souvislostí už to tak jednoznačné není. 
Svobodní trvají na tom, že kraj nesmí křivit podnikatelské prostředí 
a má přednostně pečovat o svou infrastrukturu, např. o silnice. To, 
co by firmy ušetřily, kdyby nemusely tak často opravovat svá auta 
ničená zdevastovanými silnicemi, to by mohly samy investovat 
například právě do inovací.
 Tomáš Pajonk, 
 Helena Lasztoviczová, 
 krajští zastupitelé za Stranu svobodných občanů

Názor zastupitele Reakce radního
Zlínský kraj, stejně jako ostatní kraje, je odpovědný za rozvoj, jehož 
součástí je i podpora podnikání. Vzhledem k sousedním ekonomicky 
daleko silnějším krajům je nutné rozvíjet podnikatelské aktivity 
v širokém spektru, a je nutné vysílat zejména k mladým kreativním 
lidem signály, že i zde v kraji najdou zajímavé možnosti svého 
uplatnění a podmínky k podnikání.   
Právě nastavení programu Inovační vouchery Zlínského kraje 
vnímám jako jeden z nástrojů podpory této snahy. Program je 
určen místním firmám k angažování kreativců podnikajících 
v oblastech produktového designu a marketingu, tedy přesně 
těch, kteří v minulosti absolvovali například zlínskou Fakultu 
multimediálních komunikací, příp. umělecké školy na středo-
školské úrovni. Věřím, že podpořené projekty tento smysl pro-
gramu naplní. A dojde-li následně k exportu vzniklých produk-
tů, poslouží tyto následně k propagaci regionu svého vzniku, jak 
dokládá dobrá praxe například společností Koma Modular. 
V programu bylo podpořeno 13 konkrétních zajímavých nových 
produktů firem ve Zlínském kraji. Každá z podpořených žádostí 
těchto firem splnila všechny náležitosti vyhlášeného programu 
a bez ohledu na jejich vlastníka se jedná o ekonomicky zdravé, 
aktivní a inovativní firmy, kterým podpora pomůže rozvíjet své 
podnikání ve Zlínském kraji. 
Na kritiku jako opoziční zastupitel máte právo. Pro srovnání 
však uvedu, že kraj do opravy silnic ročně vynakládá stovky 
milionů korun, zatímco pro program Inovační vouchery Zlín-
ského kraje vyčlenil ze svého rozpočtu 2 miliony korun. Inves-
tovat do silniční infrastruktury je velmi důležité a tato oblast 
není rozhodně ze strany kraje nijak zanedbávána. Nicméně bez 
inovativních, rostoucích firem s vlastními produkty, které doká-
žou přitáhnout a udržet šikovné zaměstnance, je budoucí rozvoj 
kraje stěží realizovatelný. A nabízenými nástroji pro takovéto 
firmy chceme v souladu s Regionální inovační strategií Zlínské-
ho kraje přinášet nové rozvojové impulzy.
 Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje  
 pro oblast strategického rozvoje a územní plánování 

„K úpravě rozpočtu jsme přistoupili jednak 
díky získání nových dotačních příjmů a dále 
také kvůli přesunu výdajů nerealizovaných 
v loňském roce a zapojení nových výdajů 
v roce letošním. Zapojením nových výdajů 
nedošlo k navýšení zadluženosti Zlínského 
kraje,“ informoval statutární náměstek 
hejtmana Jiří Sukop. 
Z nových výdajů bylo do rozpočtu zařaze-
no 80 milionů korun na investiční výda-

je zejména v oblasti školství, 20 milionů 
na opravy a údržby silničních komunikací 
II. a III. tříd a 14 milionů bylo alokováno 
pro expozici totalitních režimů v Uherském 
Hradišti. Rovněž byla přiznána individu-
ální podpora v oblasti mládeže a sportu  
5 milionů korun a v oblasti kultury a pa-
mátkové péče 1,3 milionu. V oblasti zdra-
votnictví posílil rozpočet o 1,5 milionu 
korun na platy řidičů záchranářů, což bylo 

nutno realizovat v návaznosti na změnu 
zákona, a dále o 4,8 milionu, které umožní 
Zlínskému kraji vyhlásit veřejnou zakázku 
na služby koronera.  /van/
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Za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace 

a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství byli v Muzeu 

Jana Amose Komenského v Uherském Brodě oceněni učitelé 

i nepedagogičtí pracovníci Zlínského kraje, kterým poblahopřáli 

a poděkovali představitelé kraje v čele s hejtmanem Jiřím 

Čunkem a radním pro školství Petrem Gazdíkem.

Zlínský kraj ocenil učitele 
a pracovníky školství

Nechyběli ani další zástupci kraje a další 
pozvaní hosté, mezi nimiž byli přítom-
ni i navrhovatelé – často zástupci měst 
a obcí, které jsou zřizovateli škol. „Cílem je 
mít školství v kraji na vysoké úrovni a jsem 
přesvědčen, že všichni pedagogové, kteří 
si ocenění převzali, tento cíl naplňují. Ve-
dou nejen mladou generaci k vysoké úrovni 
vzdělávání, ale jsou pro své kolegy inspirací 
a příklady hodnými následování,“ poděko-
val přítomným hejtman Jiří Čunek.

Na základě zveřejněné výzvy bylo na od-
bor školství krajského úřadu doručeno 
68 návrhů. Ty byly posouzeny výběrovou 
komisí, již ustanovila krajská rada, a ná-
sledně bylo vybráno 18 pracovníků, kteří 
si kromě pamětní medaile Zlínského kraje 
odnesli také sošku sovy coby symbolu 
moudrosti a vzdělanosti. Vytvořili ji žáci 
Střední uměleckoprůmyslové školy sklář-
ské Valašské Meziříčí pod vedením svých 
učitelů.  /red/

OceNěNi Byli: 
Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka, Zá-
kladní škola Zlín, Mikoláše Alše
RNDr. Lenka Honová, ředitelka, Zá-
kladní škola Zlín, Okružní
Mgr. Ludmila Turčínková, učitelka, 
Základní škola Zlín, Okružní
Ing. Mirka Vlažná, učitelka, Střední 
odborná škola Luhačovice, Masarykova
Jaroslava Kupská, pedagožka hudeb-
ního oboru, Základní umělecká škola 
Zlín – Malenovice
Mgr. Hana Mahdalová, ředitelka, Zá-
kladní umělecká škola Uherský Brod
Mgr. Stanislav Nemrava, ředitel, Zá-
kladní umělecká škola Uherské Hra-
diště
Petr Voříšek, zástupce ředitelky ZUŠ, 
Základní umělecká škola Hulín
Jitka Obalová, učitelka a vychovatel-
ka, Základní škola a Mateřská škola 
Zlechov
Leona Rousová, zástupkyně ředitelky, 
Základní škola a Mateřská škola Rymi-
ce, okres Kroměříž
Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka,  
1. Základní škola Holešov
PaedDr. Miroslav Zapletal, speciální 
pedagog, Krajská pedagogicko-psycho-
logická poradna a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
Zlín
Hana Jelínková, vedoucí školní jídelny, 
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Věra Martinková, vedoucí školní jí-
delny, Mateřská škola Jablůnka, okres 
Vsetín
Ing. Jaroslav Kopecký, učitel odborné-
ho výcviku, Integrovaná střední škola – 
Centrum odborné přípravy a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky 
Valašské Meziříčí
PaedDr. Karel Vašut, ředitel, Základní 
škola Velké Karlovice, okres Vsetín
Mgr. Miroslav Šíra, učitel, Základní 
škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, 
příspěvková organizace
Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D., učitelka, 
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Dále byli pozváni také dva pedagogo-
vé, ředitelé škol, kterým bylo uděleno 
nejvyšší resortní vyznamenání Mini-
sterstva školství – medaile 2. stupně:
RNDr. Jan Chudárek, ředitel Gymnázia 
Zlín – Lesní čtvrť
PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel Střed-
ní průmyslové školy a Obchodní akade-
mie Uherský Brod.
Potlesku i blahopřání se dostalo rovněž 
Lucii Bakalové, učitelce na Gymnáziu 
Ladislava Jaroše Holešov, která zvítě-
zila v regionálním kole soutěže Zlatý 
Amos pro Zlínský a Jihomoravský kraj.  

���Kraj oceňuje pedagogy každoročně. Foto: Jiří Balát

Zviditelnit firmy z regionu úspěšné v oblasti 
inovací je cílem soutěže Inovační firma Zlín-
ského kraje. Její aktuální ročník byl spuštěn 
v dubnu. Soutěž vyhlašuje již po šesté Zlínský 
kraj pod záštitou hejtmana Jiřího Čunka. Kraj 
pořádáním soutěže pověřil Technologické 
inovační centrum Zlín.
„Smyslem tohoto ocenění je přinést účast-
níkům publicitu a zvýšit jejich image. Šanci 
na úspěch v soutěži mají zejména ty firmy, 
které díky inovacím získávají velkou konku-
renční výhodu,“ uvedl náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný 

za oblast strategického rozvoje kraje. Na při-
hlášení se do soutěže budou mít firmy čas 
do 28. září. Slavnostní vyhlášení výsledků 
je naplánováno na 14. listopadu.  
Hejtmanství soutěž poprvé uspořádalo 
v roce 2009, druhý ročník se uskutečnil 
v roce 2010 a od té doby je tato akce realizo-
vána ve dvouletých intervalech. V posledních 
dvou ročnících se vítězem stala strojírenská 
firma Avex Steel Products z Otrokovic, která 
se zabývá vývojem a výrobou speciálních 
skladovacích palet a systémů. Více informací 
na www.inovacnifirma.cz.  /red/

Soutěž pomůže firmám s publicitou



8

Prezident vyznamenal záchranáře

Noc kostelů

Můj první milion

Šest hodin v bazénu

Výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Zlínského 
kraje ve složení MUDr. Dorián Pfeifer, Zuzana Nestávalová, Ivana 
Baťová a Zdeněk Roháček převzaly z rukou prezidenta republiky 
čestné uznání za rok 2017 pro kategorii Záchranářský čin profe-
sionálního týmu v projektu Zlatý záchranářský kříž za záchranu 
mladého muže s devastujícím poraněním po pracovním úrazu.

Diář pro všechny vyznavače fitness a kulturistiky od Davida Baila, 
gravírování a dřevěné deskové hry od Denise Bilíka a Josefa Divoké-
ho a originální služby v oblasti fotografického tisku Natálie Minaří-
kové. To jsou medailisté hlavní kategorie letošního ročníku soutěže 
Můj první milion, kterou již pojedenácté připravilo Technologické 
inovační centrum Zlín. Vyhlášení se uskutečnilo 19. dubna. Soutěž 

Můj první milion, kterou pořádá Technologické inovační centrum 
Zlín, se konala již pojedenácté. Ve dvou kategoriích se sešlo 55 při-
hlášených záměrů, za nimiž stojí 92 soutěžících. Všechny přihláše-
né záměry hodnotila odborná porota složená z úspěšných investo-
rů, podnikatelů a odborníků na rozvoj podnikatelského prostředí. 
Více na www.mujprvnimilion.cz.

Ve zlínském 50metrovém bazéně se uskutečnil 2. ročník 
Plavecké šestihodinovky Sri Chinmoye. Cílem závodu bylo 
během 6 hodin uplavat co nejvíce kilometrů, účastnit se 
mohli jak sólo plavci, tak štafety. Soutěžili plavci z celkem 
10 zemí: České republiky, Slovenska, Rakouska, Francie, 
Itálie, Běloruska, Polska, Maďarska, Hongkongu a Nového 
Zélandu, včetně úspěšných přemožitelů kanálu La Man-
che, pro některé účastníky to byl naopak trénink na plá-
novanou přeplavbu La Manche. Výsledky a další informace 
na plavecka-sestihodinovka.cz.

25. května se mnoho farností zapojí do oblíbené Noci kostelů. 
Poprvé se letos přidá i nový kostel v Sazovicích, kostel v Napa-
jedlích a další. Mezi svatostánky v Pohořelicích bude jezdit vláček 
přepravující návštěvníky. Lidé se na mnoha dalších místech mo-
hou těšit např. na koncerty, na příležitost prohlédnout si setmělé 
sakrální stavby – i včetně jindy nepřístupných prostor. Podrobné 
informace: www.nockostelu.cz.

OBrAZEM
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Z rEgiOnu

K modernizaci Baťova mrakodrapu ve Zlíně, tedy budovy, která 

je nejen památkově chráněným objektem a vyhledávaným cílem 

turistů, ale i sídlem krajského a finančního úřadu, přistupuje 

letos Zlínský kraj. Tato investice za více než 80 milionů korun 

bude probíhat za plného provozu budovy, přinese však s sebou 

určitá omezení týkající se pohybu po budově. 

Jak bude letos probíhat 
revitalizace Baťova mrakodrapu?

Kam vyrazit?
Pomůže regionální kalendář

Féroví zaměstnavatelé. 
Umí skloubit rodinu a práci 

„Stavební úpravy budou postupně realizovány 
po etapách. Dokončeny by měly být nejpozději 
do konce letošního roku. I když půjde místy 
o technicky velmi náročné práce, které částeč-
ně zasáhnou do zdejšího provozu, podařilo se 
nám vše naplánovat tak, aby budova zůstala 
po celou dobu veřejnosti přístupná,“ uvedl ře-
ditel Krajského úřadu Zlínského kraje Vladi-

mír Kutý. Revitalizace je rozdělena do šesti 
samostatných částí. Jsou jimi rekonstrukce 
rozvodny nízkého napětí, obnova páternos-
teru, výměna rychlovýtahů, úprava expozic 
ve 2.,  8. a 16. etáži, obnova teracových podlah 
ve 3. etáži a stavební úpravy vstupu do bu-
dovy ve 2. etáži. První část, rekonstrukce 
rozvodny nízkého napětí, již byla úspěšně 

Informace o zajímavých akcích konaných v regionu přináší od kon-
ce dubna občanům i návštěvníkům Zlínského kraje nově vytvoře-
ný webový portál Regionální kalendář Zlínského kraje, dostupný 
na www.regionalnikalendar.cz. Tuto novinku připravil Zlínský 
kraj. Cílem je nabídnout návštěvníkům portálu na jednom místě 
rychlé a přehledné informace o akcích. Ty jsou tematicky rozděleny 
do těchto sekcí: Besedy, Divadlo, Kino, Koncerty, Nightlife, Pro 
děti, Pro seniory, Sport, Volný čas, Výstavy. 
Do zveřejňování akcí na portálu se mohou zapojit i samotní jejich 
organizátoři. Přímo na titulní stránce portálu je pro ně určena 
záložka Vložit novou akci. Po jejím rozkliknutí je možno prostřed-
nictvím předem vytvořeného formuláře vyplnit veškeré důležité 
informace o akci a odeslat je administrátorovi, který je zpracuje 
a zajistí jejich zveřejnění na portálu.  /van/

12. až 20. května se pod záštitou radní pro sociální oblast 
Michaely Blahové koná Týden pro rodinu. „V souvislosti se 
Dnem rodiny, který OSN vyhlásila na 15. května, chceme podpořit 
hodnotu rodiny založené na kvalitním vztahu muže a ženy a jejich 
zodpovědném přístupu k výchově dětí,“ uvedla radní. V Baťově 
mrakodrapu proběhne 15. 5. v 16:00 vernisáž interaktivní 
výstavy „Obrazy rodičovství“ a potom budou předány ceny 
v soutěži Férový zaměstnavatel. Kraj ji organizuje ve spolupráci 
s hospodářskou komorou. Titul získávají firmy a společnosti, 
které dbají na rovné podmínky svých zaměstnanců a pomáhají 
jim sladit pracovní a rodinný život. Hodnotí se například to, 
zda nabízejí svým lidem pružnou pracovní dobu. Vloni byly 
oceněny Epos spol. s r.o., GENICZECH-M, spol. s r.o. a Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně.  /hm/

dokončena v druhé polovině dubna. Na pře-
lomu dubna a května se začne s obnovou pá-
ternosteru, která bude mimo jiné zahrnovat 
repasi kabin a motoru a také instalaci nového 
řetězu a brzd. Realizace některých těchto 
prací se dotkne hlavně vstupních prostor 
do budovy ve 2. etáži. Dokončení prací se 
předpokládá v druhé polovině října. 
Nejnáročnější z hlediska provozu v budově 
bude výměna všech čtyř rychlovýtahů. Vý-
měna prvních dvou by měla probíhat od za-
čátku letních prázdnin. Během ní budou 
fungovat pouze zbylé dva výtahy. K jejich 
výměně bude přistoupeno poté, co budou 
zprovozněny první dva nové výtahy. Od čer-
vence do zhruba poloviny prosince tak budou 
jezdit vždy jen dva výtahy. Rovněž v tomto 
případě práce související s výměnou výtahů 
zasáhnou do provozu především ve 2. etáži.  
Určitá omezení přinese i obnova teracových 
podlah ve 3. etáži, která bude prováděna 
jak ve vstupním vestibulu, tak ve spojovací 
chodbě k rychlovýtahům. Provoz jídelny ani 
podatelny finančního úřadu však nebude 
nijak omezen. 
Úprava expozic ve 2., 8. a 16. etáži by měla být 
zahájena v druhé polovině července. Pořadí, 
v jakém budou úpravy realizovány, zatím 
není známo, neboť ještě nebyl vybrán jejich 
zhotovitel. Běžného provozu expozic se však 
dotknou jen minimálně. Po úpravě 16. etáže 
(terasy) bude veřejnosti po několika letech 
přístupná opět celá terasa, tedy i její západní 
část. Po celém svém obvodu bude zasíťována 
a nově zde budou instalovány dalekohledy. 
Jako poslední by měla být koncem září zahá-
jena úprava vstupního vestibulu do budovy 
ve 2. etáži. Vybudovány zde budou turni-
kety a recepce bude přesunuta ze součas-
ného místa do prostoru napravo od hlav-
ních vstupních dveří, které budou rovněž 
renovovány. I tyto práce, které by měly být 
dokončeny nejpozději do konce roku, s sebou 
pochopitelně přinesou určitá omezení při 
pohybu občanů ve 2. etáži.  /van/

���Z terasy bude možné pozorovat okolí novými dalekohledy. Foto: Jiří Balát.
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 Ve Zlínském kraji o přízeň diváků usilují 
dvě stálé profesionální divadelní scény 
– MDZ a Slovácké divadlo. Jak byste po-
psal ten vzájemný vztah? Jste rivalové, 
konkurenti nebo kolegové?
Před osmi lety, kdy mě jmenovali ředitelem 
MDZ, jsem takřka první den jel za ředite-
lem Slováckého divadla. S jasným sdělením. 
Pojďme zakopat válečnou sekyru a spolu-
pracujme. Protože nejsme konkurenti, ale 
partneři. No vidíte. Dnes společně pořádá-
me festival Zaráz, velmi často se navštěvu-
jeme, a do budoucna určitě není vyloučená 
nějaká společná prázdninová produkce pod 
širým nebem. Slováckému divadlu přeji jen 
to nejlepší, protože se ukazuje, že platí to, 
co jsem říkal: Náš úspěch neznamená jejich 
neúspěch! A naopak. 
 
Ve zlínském divadle se v těchto dnech 
rodí také velmi zajímavý projekt, do kte-
rého se zapojily Základní umělecké školy 
z celého kraje. Projekt, který umožní 
talentovaným dětem a mladým lidem 
cestu na profesionální jeviště. Můžete 
prozradit víc?
Rád, protože jde o zcela unikátní a velmi 
náročnou věc. Ale jestli se to povede, a já 
věřím, že ano, budeme mít na repertoáru 
představení Povídky z jedné a druhé kapsy, 
ve kterém bude hrát 14 velice talentovaných 
studentů z celého kraje a dva naši herci. To 

bude i pro ně i pro nás zcela 
jistě krásná zkuše-

nost. Zásadní ale 
je, že se pak 

stejně staří 
diváci budou 
dívat na své 
vrstevníky 
na jevišti! 
Jestli někde 

vede cesta 
k budoucnosti 

zlínského diva-
dla, tak tudy. 

 
A na co se těšíte ještě do konce sezony?
Je toho ještě dost. Budeme hrát naše před-
stavení Trójanky na prestižním brněnském 
festivalu Divadelní svět, Noc na Karlštejně 
zase pod širým nebem na zámku v Lednici 
a na hradě Brumov, čeká nás smršť červno-
vých repríz hitu Zamilovaný Shakespeare. 
A moc se těším i na naši tradiční akci Tančí-
rek na náměstí. Loni tam přišly stovky lidí 
a skoro všichni tančili. No zkrátka rozlou-
čení se sezonou, jak má být. 
 Blanka Kovandová

rOZHOVOr

Na projekt 

podpory „malých 

herců“ Zlínský kraj 

poskytl dotaci  

200 000 korun.

Ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek přišel do našeho 

kraje před osmi lety ze severu Čech. Za dobu jeho působení 

návštěvnost zlínské scény láme každý rok rekordy – loni 

překonala hranici 145 tisíc diváků.

chystáme projekt, který umožní mladým 
lidem cestu na profesionální jeviště

Jaký je tedy podle vás recept na úspěch?
Dva litry práce, půl kila vášně, tři hrníčky 
stejně naladěných spolupracovníků a špet-
ka štěstí. Protřepat, nemíchat. 
 
Jak se zlínská scéna změnila za dobu va-
šeho působení?
To nemohu a nemám posuzovat já. Mým 
cílem bylo, aby byla hlavně o poznání ote-
vřenější vůči svým divákům. 
 
Sbíral jste zkušenosti v divadlech po celé 
republice – čím je z tohoto úhlu pohledu 
specifický Zlínský kraj?
Pracoval jsem v Jihomoravském, Karlovar-
ském a Ústeckém kraji. Ten Zlínský shle-
dávám bez váhání nejkrásnější. Ale hlavně 
má podle mne mimořádně vysoký potenciál 
k dalšímu rozvoji. 
 
A jak se projevuje ta blízkost Slovenska 
a hranice vůbec?
Víc než blízkost Slovenska vnímám na lidech 
kolem sebe tu hranici. V tom smyslu, že si 
někteří myslí, že jsme jakoby na konci světa. 
Někde na okraji. Buddhisté říkají, že výška 
stojí na hloubce. Já zas říkám, že okraj může 
být velice snadno středem. (smích) 
 
V květnu se chystá už 23. ročník festivalu 
Setkání – Stretnutie. Na co byste čtenáře 
Okna do kraje v programu upozornil?
Zásadní je, že tentokrát hrajeme na několika 
místech: ve Velkém sále, v Zetku, v Dílně, 
na Malé scéně, v šapitó u kašny, v tělocvič-
ně na základní škole a v neposlední řadě 
v obrovském šapitó naproti Baťovy vily. 
Právě tam můžete vidět opravdu mimořád-
né představení ze Slovenska Majster a Mar-
garéta. Dovézt sem tuhle legendu považuji 
za husarský kousek. 
 
Navíc si připomínáme sté výročí založení 
společného státu (a 25. výročí poklidné-
ho rozchodu). Jak ve zlínském divadle 
rezonuje právě toto téma?
27. října uvedeme světovou premiéru hry 
Masaryk Štefánik v režii uměleckého šéfa 
Patrika Lančariče, a to v koprodukci se Slo-
venským komorním divadlem v Martině. 
Můžete se těšit na naše i slovenské herce 
v jednom představení. 

Platí pořád i v tom divadelním světě, že 
jsme pro Prahu moc daleko? Že se vše 
zajímavé, co stojí za řeč, odehrává tam?
Můj kamarád byl pouhé čtyři měsíce 
v Austrálii a když se vrátil, volal mi 
z pražského letiště, jestli může přijet 
na kafe. Z Prahy? Na kafe? Dost jsem 
se divil. Ale on to měl už po tak krát-
kém pobytu, kdy jezdil do práce tři 
hodiny každý den, prostě jinak. Jinými 
slovy: je to jenom v hlavě. Když si řek-
nete, že je to vlastně přes kopec, tak to 
tak je. (smích) Ale vážně. Díky Žítkovským 
bohyním, Tháliím, Ovčáčkům a hlavně díky 
naší společné energii se o nás v Praze velmi 
dobře ví, to mi věřte. 

Jste šéf příspěvkové organizace města Zlí-
na, na jejíž činnost ale přispívá i Zlínský 
kraj. Jak hodnotíte tyto vztahy? 
Díky mému členství ve vedení celorepubli-
kové Asociace profesionálních divadel mohu 
srovnávat a s radostí konstatovat, že naše 
vztahy jsou na velmi dobré úrovni. Věřím, 
že do budoucna by i na půdorysu divadla 
mohla být ještě větší spolupráce mezi měs-
tem a krajem. 
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nEnECHTE Si ujíT

Letos se na dvou místech Zlínského kraje pojedou Jízdy králů: 18. až 20. května v Kunovicích 

a 25. až 27. května ve Vlčnově. Čím je tato tradice charakteristická?

Kunovice a Vlčnov se chystají na starobylý obyčej

KuNOVICe
Jízda králů má v Kunovicích 
dlouholetou tradici. Jde o obyčej 
patrně předkřesťanského pů-
vodu. V křesťanské chronologii 
jde o svátek svatodušní, tradičně 
pořádaný na svatodušní pondělí. 
První písemná zmínka o koná-
ní této slavnosti v Kunovicích je 
z roku 1897. Jezdívala se zřejmě 
každým rokem až do roku 1914, 
kdy byla přerušena první svě-
tovou válkou. Potom byly jízdy 
králů opět obnoveny a jezdily se 
pravděpodobně až do roku 1944. 
První poválečná jízda králů se 
konala v roce 1954. V průběhu 
let byla tradice několikrát pře-
rušena. K poslední obnově došlo 
v roce 1996. Jízda králů tehdy 
dobře zapadla do průběhu oslav 
800. výročí první písemné zmín-
ky o Kunovicích. Ústřední posta-
vou jízdy králů je král, což má 

���Jan Pijáček s dcerou Kateřinou. Foto: osobní archiv

být podle tradice panic. Proto 
bývají za krále voleni chlapci ješ-
tě nedospělí. Král jede na bílém 
koni přestrojen v ženském šatu, 
s tváří zakrytou pentlemi a růží 
v ústech na důkaz mlčenlivosti. 
Po straně má pobočníky s tase-
nými šavlemi, jejichž úkolem je 
krále chránit.
V čele průvodu jede praporeč-
ník, další jezdci jsou buď vyvo-
lávači – ministři, kteří žádají 
rodiče o krále, anebo vyvoláva-
či – výběrčí. Ti vyvolávají vtip-
né vyvolávky a inkasují za ně 
od přihlížejících drobné finanční 
příspěvky „na chudobného krá-

la“. Jízdu králů veřejně povoluje 
starosta. Na závěr družina vrací 
krále jeho rodičům, děkuje jim 
za něho a účastní se večeře – hos-
tiny v domě králových rodičů.
 Ivana Majíčková, 
 starostka Kunovic

VLČNOV
Jízda králů je prastarý lidový ri-
tuál.  UNESCO ho zařadilo mezi 
mistrovská díla nehmotného 
kulturního dědictví lidstva. 
V dávných dobách se jízda krá-
lů jezdívala na různých místech. 
Dnes už jsou to ve Zlínském kra-
ji pouze tři místa: Vlčnov, Hluk 
a Kunovice, a v sousedním Ji-
homoravském kraji Skoronice.
Jezdí ji v době svatodušních 
svátků osmnáctiletí kluci, kte-
ří přesně toho roku dovršují 
plnoletosti. Tento rituál vždy 
spojoval komunitu. A zvláště 

dnes, v současné době, kdy už 
komunitní život i uvnitř ro-
din není úplně běžný, je jízda 
králů velká událost. Rodina se 
na slavnost chystá, někteří lidé 
téměř celý rok připravují vý-
zdobu koní, musí se přichystat 
kroje. Kluci musí nasbírat trnky 
a vypálit slivovici. Ale i děvčata 
z ročníku, který dovršuje osm-
nácti let, mají své povinnosti. 
Všichni takto společně prožívají 
významnou událost ve svém ži-
votě. A právě to, že se potkává 
i širší rodina, vnuci s prarodiči, 
mladí s bratranci a sestřenice-
mi, považuji za velmi důležité. 

Není to jen pozlátko pro diváky, 
kdy jezdci jedou na koních na-
strojení v krojích a vyvolávají 
žertovné vyvolávky, ale má to 
mnohem hlubší smysl. Posiluje 
se soudržnost rodiny i vesnice, 
spojení generací u společného 
stolu. Hoši, když objíždějí ves-
nici, vytvářejí si hluboký vztah 
k tomuto místu. Ranní mše 
svatá bývá sloužena za chlapce 
i za děvčata „osmnáctiletého 
ročníku“. Má to tedy i rozměr 
spirituální. U nás ve Vlčnově 
kluci vědí, že jízda je pro ně pre-
miéra i derniéra. To se neopa-
kuje, to se může stát jen jednou 
za život. Když zaspí, a rozmyslí 
si to, až když je mu dvacet let, 
má smůlu. Je to společný proži-
tek celého ročníku, který ty lidi 
provází už celý život. Když jel 
můj nejstarší chlapec, měl jsem 

dojem, že ráno nasedl na koně 
chlapec, objel vesnici a večer 
z koně sesedal muž. To byl můj 
osobní poznatek: že jde vlast-
ně o završení jinošství a vstup 
do světa mužů. Ve Vlčnově se 
tradice nepřerušila ani v době 
druhé světové války, což muselo 
být velmi těžké, protože se ne-
směla pořádat žádná shromáž-
dění. Tehdy museli kluci projevit 
i velkou osobní statečnost, když 
se zástupci skupiny museli vy-
dat do Zlína na gestapo a vyžá-
dat si souhlas, aby mohli jet. Jelo 
se i za všech let druhé světové 
války. Ve Vlčnově udělala vel-
ký kus práce Společnost Jízdy 
králů, která shromažďuje jména 
králů a vypátrala je až sto let 
pozpátku. Jan Pijáček, 
 radní Zlínského kraje 
 (bývalý starosta Vlčnova)���Obě Jízdy králů podpořil kraj dotací celkem 240 000 korun. Foto: J. Balát

���Jízda králů je na seznamu dědictví UNESCO. Foto: Jiří Balát
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ZáVěrEM

���Po roce 1968 opustila kraj řada osobností. Foto: Jiří Balát

Nevím, zda v našich školách seznamují žáky a studenty s Kšaftem 

umírající matky Jednoty bratrské. Dílo jednoho z největších Čechů 

J. A. Komenského stojí za to číst a přibližovat žákům a studentům pro 

ně srozumitelnějším dnešním jazykem. Téma emigrace, které se mimo 

jiné v něm objevuje, je stále v našem středoevropském prostoru živé 

a trvale prochází našimi dějinami. Připomínám alespoň poměrně známý 

Komenského citát.

val na středních školách a pokr-
čoval ve vydávání časopisů pro 
děti a mládež. Zemřel v Torontu.
 Firkušný Leopold, Napaje-
dla. Bratr známějšího Rudolfa, 
hudební vědec, propagátor hud-
by L. Janáčka. Jeho manželka 
Růžena byla členkou Národní-
ho divadla. V emigraci sólistka 
opery v Buenos Aires. Zemřeli 
v Argentině.
 Hanák Miloš, právník, 
Rožnov p. Radhoštěm, diplo-
matický zástupce ČSR v Evro-
pě. Zachránce tisíců Židů před 
koncentračními tábory. V USA 
působil jako novinář a právník. 
Zemřel ve Washingtonu.
 Hastík František, Halen-
kovice. Válečný hrdina vyzna-
menaný Čs. válečným křížem. 
V Kanadě založil úspěšnou fir-
mu. Zemřel v Torontu.
 Jílovský Rudolf, Kroměříž. 
Za první republiky populární ka-
baretní zpěvák (kabaret Červená 
sedma). V exilu se stal redakto-
rem stanice Svobodná Evropa. 
Zemřel v New Yorku.
 Kulka Dan, Zlín. Sochař, 
grafik. Velkou pozornost svými 
pracemi vzbudil zejména v Kana-
dě a Izraeli.  Zemřel předčasně 
v Jeruzalémě.
 Lisický Karel, Holešov. Dele-
gát Společnosti národů, po emi-
graci pracovník Ústavu dr. Bene-
še v Londýně. Zde i zemřel.
 Němec Jaroslav, Ořechov. 
Právník, primáš v Uherském 
Hradišti. Významná postava 
v USA. Založil Společnost pro 
vědy a umění v USA. 

„Na tebe, národe český a morav-
ský, vlasti milá, zapomenouti také 
nemohu při svém již dokonalém 
s tebou loučení… Věřím i já Bohu, 
že po přejití vichřic hněvu vláda 
věcí tvých k tobě se zase navrátí, 
ó lide český.“ Po Bílé hoře nastal 
veliký hromadný útěk české 
šlechty, řemeslníků, obchodníků, 
české intelektuální elity. Vláda se 
skutečně do rukou českých ně-
kolikrát navrátila, a mnohokrát 
byla zase ukradena. Naposled 
v roce 1968. Je to asi úděl místa, 
v němž žijeme. Ale ve slovech Ko-
menského je i kus naděje. Na dru-
hou stranu jsme v mnoha vlnách 
emigrace ztráceli tolik kvalitních 
spoluobčanů jako málokterý ná-
rod v Evropě. V archivních mate-
riálech i knižních vydáních z USA 
jsem našel vesměs zapomenutá 
jména těch z našeho kraje, kteří 
se v posledních desetiletích do-
kázali ve světě prosadit. Nena-
jdete v mém příspěvku známé 
emigranty Gen. J. Šnejdárka, 
J. Pivečku, J. Baťu … 
Ti, které chci připomenout, ne-
jsou sice tak věhlasní, ale ukázali 
v nelehké situaci, jak talentované 
a pracovité občany jsme pod tí-
hou událostí ztratili. Škoda. Je to 
jen několik příkladů, ve skuteč-
nosti jich bylo daleko více.
 Čipera Dominik, Zlín. Jeden 
z nejbližších spolupracovníků 
T. Bati. Byl i starostou města Zlí-
na. Usadil se v Kanadě. Zemřel 
v Ontariu.
 Dočkálek Jan, Kroměříž. Spi-
sovatel a novinář. Člen redakce 
Lidových novin. V Kanadě vyučo-

1968: Padesát let od poslední 
velké emigrace

co jste možná nevěděli...

 Pavlík Vladimír, Krhová. 
Důstojník československé ar-
mády.  Spolupracoval s prestiž-
ní Columbia University. Zemřel 
v New Yorku.
 Pejša Oskar, uherské Hradi-
ště, důstojník generálního štábu 
československé armády. V USA 
spoluzakládal Společnost pro 
vědy a umění. Zemřel v Illinois.
 Pokorný Jaroslav, Vsetín. Mi-
mořádný vědec-elektrotechnik. 
Náměstek ředitele firmy Škoda. 
V emigraci napsal řadu vědec-
kých knih. Zemřel v USA.
 Procházka Adolf, Napajedla. 
Český politik, senátor. Po emi-
graci v USA byl publicistou 
a právníkem. Byl také předse-
dou Křestansko-demokratické 
unie v USA. Zemřel v New Yorku.
 Rozehnal Alois, Bystřice 
p. H. Právník, studoval na Kar-
lově univerzitě a v Dionu. V USA 
byl výzkumným pracovníkem 

Europe Committee. Zemřel 
v New Yorku.
 Růžička Milan, Zlín. Autor 
aforismů. Zemřel ve Švédsku.
 Sklenář Milič, Pacetluky, 
protinacistický bojovník. V Chi-
le vybudoval prosperující firmu 
Autmoravia.
 Stelibský Josef, Vsetín, hu-
debník, skladatel. Autor mnoha 
populárních písní a operet. Pra-
coval v redakci Svobodné Evro-
py. Je pohřben na Vyšehradě.
 Štokman Jiří, Buchlovice. 
člen parašutistické skupiny 
v Hostýnských vrších (Clay-Eva). 
V USA vyučoval na střední škole 
v Kalifornii. Zde také zemřel.
 Válek Jaroslav, Kroměříž. 
Starší ho budou pamatovat jako 
„smutného muže“. Ve Švýcarsku 
se věnoval dále profesi humoris-
ty. Zde také zemřel.
I v poslední vlně emigrace 
po roce 1968 se mnozí naši 
občané dokázali tvrdou prací 
prosadit i v konkurenčním pro-
středí v USA. Třeba Petr Motyka 
(Vsetín), autor knihy Jdu takhle 
a potkám Ameriku, profesor 
francouzského lycea ve Wa-
shingtonu. Nebo jiný Vsetíňan, 
lékař A. Matzenauer. Také tře-
ba I. Kumbarová, podnikatelka 
ve stavebnictví, a M. Škarka, 
ředitel laboratoře Washington 
Gas. Oba z Valašského Meziříčí.
Už padesát let, od roku 1968, 
nedošlo k další hromadné vel-
ké emigraci. Že by měl pravdu 
J. A. Komenský? Jeho proroctví 
o české národní samostatnosti se 
naplnilo. To ano, ale naplňují se 
i jeho proroctví o mravní obrodě 
národa? Vláda do rukou tvých se 
navrátila, ó lide český?
 Jiří Severin
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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
KONFORM – Plastic, s.r.o., 46. budova, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín

personální oddělení, mob. 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz
www.konform-zlin.cz

NABÍZÍME 
PRÁCI:

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

MONTÁŽ PLASTOVÝCH KOMPONENTŮ

OBSLUHA VSTŘIKOLISU

MECHANIK VSTŘIKOVACÍCH FOREM
▶  požadujeme strojní vzdělání

▶  jednosměnný i dvousměnný provoz
▶ práce vhodná pro ženy
▶ práce na zkrácený úvazek

▶    ochota pracovat v třísměnném provozu (víkendy volné)
▶  práce je vhodná pro ženy, pracoviště v centru Zlína
▶  mzda až 110 Kč/hod.  

+ nadstandardní příspěvek na stravování, odměna 
za docházku

▶  2x ročně mimořádné odměny, 5 týdnů dovolené,  
penzijní připojištění

▶  brigáda vhodná pro studenty od 18 let, mzda 85 Kč/hod.

SMĚNOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA
▶    třísměnný provoz, praxe v kontrole výhodou (víkendy volné)

VEDOUCÍ PROJEKTŮ
▶    příprava a vedení projektů pro výrobu vstřikovacích forem 

a plastových dílů
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Cestovní kancelář FLY UNITED s.r.o., pů-
sobící na trhu cestovních služeb od roku 
1993, patří v současnosti mezi nejvý-
znamnější prodejce letenek a dodavate-
le služebních cest. Zaměřuje se na zajiš-
ťování cestovního servisu pro podniky 
a instituce. Služeb cestovní kanceláře FLY 
UNITED, která má pobočku i ve Zlíně, vy-
užívá zhruba 750 korporátních klientů. 
„Sečteme-li produkci všech tří poboček, 
pak je to kolem 140 000 letenek za rok. 
To nás řadí v rámci cestovních kancelá-

ří v ČR na třetí místo,“ říká ředitel FLY 
UNITED Jan Štilec.  Firmy při zajišťování 
cest využívají cestovní kancelář kvůli 
úsporám. „Jedná se o úspory časové, když 
jim předkládáme zpracované optimální 
nabídky s kompletními informacemi. Po-
máháme tak s organizací služebních cest 
i jejich vyúčtováním. Přinášíme i úspory 
ekonomické v podobě získání a využití 
speciálních cen či zpětných benefitů – 
klidně může jít o úspory desítek procent,“ 
dodává Jan Štilec.  /red/

Fly UNiTeD. Když čas jsou peníze

12. – 15. 7. 2018 Areál likérky Vizovice

Alkehol | Doga | SSOGE | Tanja | Salamandra | Gate Crasher

Back To The Roots
For the first time in Europe!

New Album Release Show

Special Show

www.mastersofrock . cz

inzerce

inzerce





ALEXANDROVCI

T U R N É K 9 0. V Ý R O Č Í
   O R IG IN Á LNÍH O S O U B O RU

EU R O P E A N TO U R  2 0 1 9

              POPRVÉ V YSTOUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU

Daniel Landa

  27. 10. 2018 Brno

ČÍNSKÝ 
NÁRODNÍ 

CIRKUS

N E J L E P Š Í  S V Ě T O V Á  A K R O B A T I C K Á  S H O W

21.1.2019 ZLÍN
Sportovní hala Euronics

VSTUPENKY V SÍTI WWW.TICKET-ART.CZ

  29. 10. 2018 OsTRAVA

TOUHA

JE ŽÍT !

19. 5. 2019 BRNO     22. 5. 2019 OLOMOUC
26. 5. 2019 OSTRAVA

ŘO ŘE ZŘ DŘEŘŘŘŘ
ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘ ŘŘŘŘ ŘŘŘŘŘŘ

Jsme Innovative 
Sensor Technology, 
buďte INnovativní 

s námi

Společnost (IST) je přední světový výrobce teplotních čidel se sídlem 
ve Švýcarsku. IST patří do skupiny Endress+Hauser Group – celosvětového 

leadera v dodávkách měřících přístrojů a průmyslové automatizace. 

Aktuálně nabízíme tyto pracovní pozice:

•  R&D ENGINEER

• TECHNOLOG VÝROBY

• OPERÁTOR/KA VÝROBY

Více informací a reference na:

www.ist-ag.com/cz 
Kontakt:

Václav Olšar, e-mail: nabory@ist-ag.com, tel.: 571 115 786, 703 145 007
Innovative Sensor Technology, s.r.o., Televizní 2615, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

• DOVOLENÁ NAVÍC
•  13. MZDA, BONUSY, 

PRÉMIE
•  SICK DAYS, FLEXIPASS, 

STRAVENKY
• 8 HODINOVÉ SMĚNY

•  SPORTOVNÍ / ZDRAVOTNÍ 
PROGRAM

•  FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ 
DOBA PRO THP

•  ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 
I VE ŠVÝCARSKU


