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Jsme Innovative 
Sensor Technology, 
buďte INnovativní 

s námi

Aktuálně nabízíme tuto pracovní pozici:

• TECHNOLOG VÝROBY

Více informací a reference na:

www.ist-ag.com/cz 

Kontakt:
e-mail: nabory@ist-ag.com, tel.: 571 115 786, 703 145 007

Innovative Sensor Technology, s.r.o., Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

• DOVOLENÁ NAVÍC

• 13. MZDA, BONUSY, PRÉMIE

• SICK DAYS, FLEXIPASS, STRAVENKY

• FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA

• SPORTOVNÍ / ZDRAVOTNÍ PROGRAM

• ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ I VE ŠVÝCARSKU

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. 

VYHLAŠUJE 
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/19

Pro více informací prosím navštivte  
http://www.utb.cz/uchazec

Bakalářské  
studijní obory

Magisterské nebo navazující 
magisterské studijní obory

Doktorské  
studijní obory 

Fakulta technologická
14. 6. – 21. 9. 2018

(všechny obory)
14. 6. – 24. 8. 2018

(všechny obory)
4. 6.- 8. 8. 2018
(všechny obory)

Fakulta managementu a ekonomiky
1. 6. – 15. 7. 2018
(všechny obory)

1. 6. – 15. 7. 2018
(všechny obory)

Fakulta aplikované informatiky
2. 7. – 9. 9. 2018
(všechny obory)

16. 7. – 9. 9. 2018
(všechny obory)

1. 7. – 31. 8. 2018
(všechny obory)

Fakulta humanitních studií
11. 4. – 13. 8. 2018

Pouze obory:
Německý jazyk pro manažerskou praxi 

(prezenční forma studia)
Všeobecná sestra  

(kombinovaná forma studia)
Zdravotně sociální pracovník  

(prezenční i kombinovaná forma studia)

11. 4. - 13. 8. 2018
Pouze navazující  
magisterský obor:  

Pedagogika předškolního 
věku (prezenční forma studia) –

Fakulta logistiky a krizového řízení
11. 6. - 13. 8. 2018

Pouze obory:
Ochrana obyvatelstva

Řízení environmentálních rizik
Ovládání rizik

11. 6. – 13. 8. 2018
Pouze navazující  

magisterský obor:
Bezpečnost společnosti

–

Celoškolské studijní programy (Univerzita Tomáše Bati)

– –

11. 6. – 3. 8. 2018
Biomateriály a biokompozity

Nanotechnologie a pokročilé materiály
(všechny obory)
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LASEROVÁ 
OPERACE  
8 500 KČ

PŘEKÁŽÍ TI?
DEJ BRÝLÍM SBOHEM

Předoperační 
vyšetření a záruka 
v ceně!

Akce platí do 31. 8. 2018 

810 999 999

www.gemini.cz
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ÚVODEM

���Rekreace tehdy a dnes. To je jedno 
z hlavních témat tohoto vydání. Začínáme 
srovnávacími fotografiemi – zde Jurkovičův 
dům v Luhačovicích. Oba snímky dělí osm 
desítek let.  
Foto: Tomáš Novosád 
Foto: archiv Lázně Luhačovice  

Co je nejvíc? Noc v červenci
Léto je nejvíc. Při vší úctě ke kouzlům ostatních ročních období, 

doba tvořená hlavně červencem a srpnem v sobě prostě nese 

punc výjimečnosti.

Jde o čas odpočinku – už od konce 18. století 
sem spadají školní prázdniny a později s nimi 
související dovolené, prodloužené víkendy či 
třeba jen odpolední vyjížďky k vodě. Navíc, 
co vám utkví v paměti více? Listopadová plís-
kanice, únorový mráz, dubnové deště nebo 
červencový večer? Většině asi to poslední. 
Vzpomínky na léto jsou tak jedny z nejhez-
čích. Proto jsme se rozhodli letní číslo Okna 
do kraje co možno nejvíce oprostit od sta-

rostí všedních měsíců a místo klasického 
schématu přicházíme s nápady a tipy, jak si 
léto ve Zlínském kraji co nejvíce zpříjemnit. 
A aby toho nebylo málo, necháme vás nahléd-
nout zpátky do minulosti – jak vypadalo léto 
za Bati, jak ve čtyřicátých letech vypadala 
propagace Slovácka či kam jezdili na tábory 
ti nejvzornější pionýři. Hezké čtení, ale hlav-
ně příjemné léto, vám přeje tým HEXXA.CZ, 
vydávající nejen Okno do kraje.

Jak dodat létu 
další chuť?

Skvělá hudba, zábava a dobré jídlo. To 
jsou v létě velmi vyhledávané aktivity 
– tak proč je nespojit dohromady? Při-
nášíme vám tip na tři akce, které tato 
kritéria splňují.

Gulášfest / 12. až 14. července / fot-
balový stadion Valašské Meziříčí
Třídenní open air akce s nezaměni-
telnou vůní guláše ze všeho možného 
– třeba i z klokaního masa. Nechybí 
skvělá hudba, soutěže a zábava.
 www.gulasfest.cz

Festival česneku / 28. července 
od 10.00 do 18.00 / zámek Buch-
lovice
Koláč, pálenka či osvěžující nápoj. I to 
se dá vyrobit z česneku – pokud je kva-
litní český. Přesvědčte se o tom v zá-
meckém parku v Buchlovicích.
 www.festivalcesnekubuchlovice.cz

Vizovické Trnkobraní / 17. až 18. 
srpna / areál firmy Rudolf Jelínek
Světově proslulá soutěž v pojídání 
švestkových knedlíků a jedna z nej-
větších hudebních akcí na Moravě 
v jednom. A nebojte, jídla je dost i pro 
návštěvníky.
 www.vizovicketrnkobrani.cz

Titulní strana a soutěž Na obálku tohoto magazínu jsme si vypůjčili titulní stranu 
z Cestovního zpravodaje ČAM. Spolu s  tím jsme pro vás připravili soutěž. Pokud budete 
pozorní, uvnitř čísla určitě zjistíte, jaké že pivo se čepovalo v hostinci u hradu Buchlov. 
Pokud pošlete svou správnou odpověď jako 1., 11. a 111. v pořadí, vyhráváte poukázku 
v hodnotě 500 Kč na nákup v OC Centro Zlín. Odpovědi posílejte na soutez@hexxa.cz.
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Zlínská Zoo plánuje po 25 letech návrat jaguárů
Zlínskou zoo rozšíří nová expozice nazvaná Jaguar Trek. Jaguáři 

se tak do zlínské zoo vrátí po dlouhých 25 letech.

Po delší době mohli návštěvníci zavítat 
do amazonské oblasti a poprvé si prohléd-
nout Gyayanas na začátku letošního dubna. 
Zlínská zoo tak nově pojmenovala několik 
zdejších expozic, které od loňského podzi-
mu procházely výraznou obnovou. Ve zcela 
proměněných expozicích se představí nejen 
původní obyvatelé amazonské oblasti, napří-
klad opičky kotulové, čáje, čápi jihoameričtí 
a papoušci ara, ale také nové druhy, napří-
klad mravenečníci čtyřprstí, tamaríni pestří 
nebo tukani bělolící.

Proměna Amazonie odstartovala loni 
na podzim. Zoo zajistila revitalizaci vodních 
ploch v Amazonii a v nedalekém dětském 
koutku. Souběžně se rozběhla i přestavba 
expozic. „Rozhodli jsme se dopřát zvířatům 
daleko větší prostor a navíc rozšířit kolekci 
chovaných druhů. Kromě toho některé tech-
nické části expozic již pomalu dosluhovaly 
a bylo nutno je vyměnit. To platí třeba pro 
voliéru papoušků ara. Původní dřevěné 
sloupy jsme nahradili kovovými, voliéru 
jsme o třetinu zvětšili. Nyní máme největ-

ší voliéru v ČR,“ uvedl ředitel zoo Roman 
Horský.
Dokončením Guayanas ale proměna ama-
zonské oblasti zdaleka nekončí. Již letos zoo 
zahájí přípravu nové expozice, která ponese 
jméno Jaguar Trek (rozloha cca 2 500 m2). 
Jaguáři se tak do Zlína vrátí po více než 25 
letech.
 „V letošním roce připravíme projektovou 
část. Vznik nové expozice letos město Zlín 
podpoří částkou šest milionů korun,“ řekl 
Roman Horský. Nová expozice od příštího 
roku začne vznikat ve svahu pod tropickou 
halou. Pokud půjde vše podle plánů, zoo 
plánuje otevřít expozici v roce 2020.  /tz/

Jako každá práce, i ta hasičů má své světlé stránky. A obzvláště 

přes léto, kdy jejich pomoc potřebují nejenom lidé, ale také 

zvířata. Na některé své letní zásahy tak zlínští krajští hasiči 

dodnes vzpomínají minimálně s pousmáním.  

Když se kráva kutálí
Poměrně neobvyklý zážitek připravila zlín-
ským hasičům jedna kráva. Během pastvy 
nedaleko Lutoniny na Zlínsku, nedopatřením 
se skutálela z nedalekého svahu. Při tom si 
poranila nohu. A protože její majitel nemo-
hl zvíře sám vytáhnout, museli na pomoc 
vyrazit hasiči. „Ti pod zvířetem provlékli 
popruhy a za pomoci jeřábu krávu vytáhli 
ven a naložili ji na vlečku majitele. Ten si 
zraněné zvíře odvezl,“ připomněla mluvčí 
krajských hasičů Lucie Javoříková. 

Léto u hasičů? Rozhodně žádná nuda

��Hasiči museli krávu vytáhnout jeřábem. Foto: archiv HZSZK.

Když sami nemohou vzlétnout
Během léta měli hasiči „tu čest“ seznámit se 
blíže i s různými opeřenci. Například valaš-
skomeziříčští záchranáři pomáhali vráně, 
která zůstala zachycena dvacet metrů vyso-
ko, na vrcholku vysokého jehličnanu v lokali-
tě Na Jurajdě. Jeden z hasičů vylezl až na vr-
cholek stromu a vránu, která byla do větví 
zamotána rybářským vlascem, osvobodil.  
A otrokovičtí záchranáři si dokonce pora-
dili i s mládětem čápa, který uvízl v drátech 
nízkého napětí v Napajedlech na Zlínsku. 

„Čáp visel bezvládně pod rodným hnízdem 
v drátech nízkého napětí a nejevil známky 
života. Ve chvíli, kdy velitel zásahu oznámil, 
že čáp je mrtvý, ten se probral k vědomí,“ 
pousmála se mluvčí hasičů. 
Velitel zásahu si nechal povolat výškovou 
techniku a pracovníka stanice pro záchranu 
ptactva. Před samotnou záchranou si ale ha-
siči museli poradit s rodiči. K tomu posloužil 
obyčejný smeták. Nakonec vše dobře dopad-
lo. Hasiči mládě osvobodili, a to  putovalo 
na stanici pro záchranu ptáků v Buchlovicích.

Když zavoní klobása
Někdy však pomocná ruka či žebřík nestačí. 
A použít se musí i jiné „tajné zbraně“. Své 
o tom ví například valašskokloboučtí hasiči, 
kteří se při záchraně pejska dostali do za-
peklité situace. Zvíře totiž uvízlo v kanálu 
a hasičům nechtělo jít vstříc. Naopak před 
nimi začal více ustupovat hlouběji do potru-
bí.  „Bylo tak nutné změnit taktiku. Nejprve 
zachraňovanému odřízli cestu dále do ka-
nalizace a pak použili připravenou domácí 
klobásku, kterou hasičům dala jedna z míst-
ních obyvatelek,“ popisovala jeden z nejku-
rioznějších případů krajská mluvčí hasičů. 

Když rogalo neposlouchá
Štěstí v neštěstí. Své o tom ví i rogalista, který 
loni v červenci uvízl na stromě ve Štítné nad 
Vláří na Zlínsku. Hasičům dal docela zabrat, 
protože strom, na kterém rogalo uvízlo, byl 
v místě, kam se jejich vozy nemohly dostat. 
A tak museli hasiči i s nezbytným materiálem 
na místo pěšky. Pilot rogala visel asi pat-
náct metrů nad zemí, zavěšený v popruzích. 
Naštěstí nebyl zraněný. Členové lezecké 
skupiny sundali ze stromu pilota i jeho ro-
galo. Ten si nakonec svůj létající stroj složil 
a odjel domů. /šar/
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Nejlepší výsledek kontroly ČNB v historii MPU
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPU) dlouhodobě usiluje 
o transformaci z družstevní záložny na menší banku. 

Významným milníkem se pro spořitelní 
družstvo stalo datum 14. 12. 2017, kdy MPU 
podal žádost o získání bankovní licence. 
Jedním z rozhodujících kroků, kterými musel 
MPU projít, byla kontrola České národní 
banky, která byla zahájena v prosinci, 
přičemž v průběhu kontroly bylo sledováno 
12 významných činností MPU. Dne 29. 5. 2018 
po téměř 6 měsících zaslala ČNB protokol 
o kontrole. Výsledky kontroly jednoznačně 
potvrdily smysl usilovné práce všech 
zaměstnanců a předčily i vysoká očekávání 
vedení MPU. Moravský Peněžní Ústav tak 
dosáhl nejlepšího výsledku v celé své více než 
22leté historii.

Ve všech oblastech, které ČNB kontrolovala, 
došlo ke zlepšení oproti kontrole v roce 2015. 
MPU vnímal tuto kontrolu jako nejdetailnější 
a nejkomplexnější v celé své historii, o to více 
potěšující je fakt, že výsledek kontroly byl 
nejlepší v celé historii MPU.

Moravský Peněžní Ústav má ambice stát se 
menší, ryze českou konzervativní bankou, 
která se dokáže zřetelně vymezit proti 

ostatním bankám a zaměřit se na poskytování 
kvalitního servisu a služeb.

Mgr. Pavel Čihák, 
ředitel úseku Marketing

a Rozvoj produktů

Jak vnímáte kontrolu z vašeho pohledu?
Potvrdilo se, o čem jsem přesvědčen již několik 
let. MPU je výjimečná firma s výjimečnými lidmi. 
Bylo neuvěřitelné vidět tu energii, kterou celý 
tým vložil do toho, abychom byli úspěšní. Za to 
je potřeba všem poděkovat. Odměnou nám jsou 
nejen hodnocení za jednotlivé kontrolované 
oblasti, ale především spokojenost klientů, kteří 
vždy stojí na naší straně. Kontrola je však jen 
jeden, byť velmi významný, postupný krok na 
naší cestě. Naším dlouhodobým strategickým 
cílem je získání bankovní licence, a to především 
s ohledem na naše klienty, pro které budou 
z transformace plynout významné výhody.

Když už jste zmínil klienty, mohou se těšit 
na nějaké novinky?
I v době kontroly jsme mysleli především na 
naše klienty. Pracovali jsme na tom, abychom 
zachovali zajímavé podmínky spoření. Klienti 
nyní mají díky Diamantovému prémiovému 
klubu ještě více možností, jak své prostředky 
zhodnotit. Připravili jsme také nové způsoby 
provozního financování. Úvěr Easy a Faktoring 
poskytují možnost především firemním 
klientům získat cenově zajímavý, rychlý 
a jednoduchý úvěr. 

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní 
družstvo (MPU)
MPU patří mezi největší spořitelní družstva 
v České republice (podle počtu svých členů 
i podle výše aktiv, která firma spravuje). 
Obchodní místa má v Praze, Brně a Zlíně. Svým 
klientům poskytuje individuální služby osobního, 
korporátního a privátního bankovnictví se 
zajímavými podmínkami při zhodnocování 
depozit. Výjimečné úrokové podmínky a vysoký 
standard jsou základem soustavného růstu po 
22letou historii MPU. Zisk za účetní období 
přesáhl 100 mil. Kč před zdaněním. 

z rEgiOnu

inzerce

Takřka po dvanácti letech se konečně Otrokovice dočkají druhé 

části obchvatu. Se stavbou, jejíž náklady se pohybují kolem 

miliardy korun, by Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mohlo začít již 

během letošních prázdnin. 

Otrokovický obchvat bude dokončený, ŘSD dostalo 
už také stavební povolení

Byla to velká sláva, když se v roce 2006 ote-
vřela severovýchodní část obchvatu kolem 
Otrokovic. Pak všichni napjatě čekali, kdy 
se bude na stavbě pokračovat směrem na 
Napajedla. Od té doby ale uběhlo již dvanáct 
let, ale stále se nedělo nic. ŘSD mělo totiž 

problém s výkupem posledních pozemků. 
Ale už loni na podzim šéf zlínské pobočky 
Karel Chudárek nastínil, že konečně spěje 
vše ke zdárnému konci a že začít by se mělo 
s dostavbou v červnu. „Je to skutečně tak. 
Problém s pozemky se nám po dlouhých 

letech jednání podařilo letos v dubnu vyře-
šit. Nicméně se nám termín zahájení stavby 
malinko odsouvá, zřejmě začneme během 
letních prázdnin, pravděpodobně v srpnu,“ 
naznačil Karel Chudárek.
Více než tři kilometry dlouhý úsek, který 
bude končit u průmyslové zóny v Napajed-
lích, už dokonce dostal i stavební povolení. 
„Jediné, co nám ještě zbývá, je vybrat zhoto-
vitele stavby, takže v tuto chvíli běží soutě-
že,“ vysvětlil šéf zlínské ŘSD. Podle něj ještě 
zde mohou silničáři narazit na různá úskalí, 
která by stavbu mohla ještě dál odsunout.
Pokud ale vše půjde podle plánu, už za tři 
roky, tedy v roce 2021, bude jihovýchodní 
část obchvatu dokončena. „My jsme nadšení, 
že se celá věc konečně posunula tím správ-
ným směrem. Otrokovicím se tím nesmírně 
uleví, protože tímto krokem bude definitivně 
odvedena tranzitní doprava z města. Kvítko-
vická křižovatka je jedna z nejvytíženějších. 
Běžně jsou tu dlouhé kolony aut. Ale přede-
vším se uleví našim obyvatelům, pro které 
bude cesta zpět domů jednodušší, rychlejší, 
a hlavně se nám tu bude o něco lépe dýchat,“ 
poznamenala mluvčí radnice Romana Steh-
líková.  /šar, foto: MÚ Otrokovice/
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Archivy skrývají spoustu 

fotografií, z kterých si lze 

udělat představu, jak vypadaly 

dovolené před lety. My jsme 

jich pár vybrali ve Státním 

okresním archivu ve Zlíně. 

Třeba tam někoho poznáte...

Jak vypadalo 
léto dříve?

Rekreace přesně podle pravidelMládí se chce bavit

Když se jelo za hranice Tábory za Bati

Hvězdy ve Zlíně

Ráj jménem Artěk

Rekreace mladých mužů a mladých žen v ozdravovně ve Starém 
Městě pod Kralickým Sněžníkem těsně po válce. Taková firemní 
rekreace by už dnes asi neprošla.  SOkA Zlín, 1947

Pláž nedaleko pionýrského tábora Artěk. 
V pozadí Medvědí hora. Tak zní popisek této 
fotografie. Krym byl tehdy pro Čechoslováky 
nesmírně atraktivní.  SOkA Zlín, 1982  

Mladí se chtějí bavit v každé době. Jednou z možností byly kulturní 
a společenské akce Socialistického svazu mládeže. Jednu z nich 
přibližuje i tato fotografie. SOkA Zlín, 1970-1985

Zahraniční dovolená u moře nebyla až 
takovou samozřejmostí. Kdo měl to štěstí, 
musel počítat s omezenou nabídkou. Jed-
nou z „povolených“ zemí bylo například 
Bulharsko.   Soukromý archiv, 1975

Sociální činnost firmy Baťa - děti zaměst-
nanců prodejního oddělení Baťa na letním 
táboře.  SOkA Zlín, Vaňhara, 1939

Filmové žně v době války. Předchůdce 
současného filmového festivalu i teh-
dy lákal hvězdy, například Františka 
Filipovského, který navštívil i zlínské 
koupaliště.  SOkA Zlín, O. Straka, 1941
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���I v biotopu Modrá najdete průzračně čistou vodu. Foto: Tomáš Novosád.

„Nevoní“ vám chlorovaná koupaliště ani přírodní 
nádrže plné bahna? Vsaďte na biotop
Plavání je zdravé. O tom není pochyby. Jenomže problém je 

v tom, že lidé často nemají kde. Kvalita vody v našich řekách 

a rybnících se sice v posledních letech výrazně zlepšila, nicméně 

ani dnes není často taková, aby lákala ke koupání. 

A navíc ne každému je zrovna příjemné cho-
zení v bahně. A  přecpaná koupaliště s vodou, 
která je cítit po chlóru, rovněž nenadchnou 
každého. A k moři je to přece jenom daleko 
... Řešením jsou proto biotopy. Ve Zlínském 
kraji jsou prozatím tři.
Představte si bazén příjemně zaobleného 
tvaru, který nemá na okrajích přepadovou 
mřížku, ale mělčinu s oblázky a vybraný-
mi druhy vodních rostlin. Mezi rostlinami 
ale neplavete a jenom se na ně díváte. Voda 
nezavání ani chlórem či bahnem a přeci je 
průzračná. Čistí se pomocí rostlin a mikroor-
ganismů ve štěrkovém loži. A přesně takové 
jsou biotopy.
Pokud tento typ koupání upřednostňujete, 
máte na výběr ze tří míst ve Zlínském kraji, 

a to na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku 
a jeden biotop je také na Vsetínsku. 

Biotop Honětice
V roce 2012 byl v těsné blízkosti penzionu 
Dvůr Honětice vybudován přírodní koupací 
biotop, tedy koupaliště s přírodním systé-
mem filtrace vody. Je to tedy umělá vodní 
nádrž, která ovšem vypadá jako přírodní, 
jen její dno a stěny jsou tvořeny silnou folií 
přírodní světle zelené barvy. Lem biotopu je 
z lité kamínkové dlažby, ze které je i pozvol-
ný vstup do vody se zábradlím. Pár kroků 
od břehu je v rekonstruovaném objektu záze-
mí koupacího biotopu, občerstvení, půjčov-
na sportovních potřeb, umývárna, toalety 
a sprchy. Do všech prostor je bezbariérový 

přístup. Je zde prostor pro přebalování dětí. 
Součástí dvoru v Honěticích je i kemp pro 
možnost ubytování ve stanech a karavanech. 
V kempu jsou i dvě čtyřlůžkové chatky.

Biotop Modrá  
Naučně – relaxační areál se nachází při vjez-
du do Archeoskanzenu Modrá ve vzdálenos-
ti cca 80 m od hlavní silnice II. třídy Staré 
Město – Velehrad. Relaxační a naučná plocha 
je umístěna na severním okraji areálu a je 
určena k relaxaci i ke koupání. Obsahuje tři 
samostatné části. Brouzdaliště, kde je foli-
ovaná vodní plocha s maximální hloubkou 
1 m, vyspádovaná do sběrného místa s od-
tokem kalů a výpustí. Plaveckou zónu, která 
má rozlohu 590 m2 a maximální hloubku 
2 m, dosahuje až k hrázi. A poslední částí 
je regenerační zóna, což je foliovaná vodní 
plocha určená k vyčištění vody biologickými 
procesy. 

Biotop Prostřední Bečva
V obci Prostřední Bečva na Vsetínsku je 
od roku 2015 k dispozici ke koupání veřej-
nosti areál přírodního koupacího biotopu, 
který se nachází na pravém břehu Rožnovské 
Bečvy, naproti parkovišti u obecního úřadu. 
Voda v biotopu je upravována biologickým 
způsobem čištění pomocí flísových filtrů 
a filtrační laguny s vodními rostlinami. Kou-
pací část biotopu je rozdělena na plaveckou 
část a dětské brouzdaliště. Plavecká část má 
hloubku vody 0 až 2,5 m, brouzdaliště má 
hloubku 0 až 0,2 m. Celá plocha koupací části, 
včetně ochozu biotopu, je provedena z PVC 
fólie a z kompozitně spojeného oblohranného 
kameniva. K dispozici jsou pro návštěvníky 
převlékací kabiny,  venkovní sprchy, bufet  
s občerstvením.   /red/

inzerce
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Menší kondice, nechuť jet kopce, malé děti či jen touha se kochat. 

Důvodů, proč hledat pro jízdu na kole rovinaté úseky, je mnoho. 

Skoro jako po kolejích. Když se chcete hlavně kochat

Jenže ty vyhlášené, například kolem Baťova 
kanálu, jsou sice krásné, ale moc klidu zde 
není. Jak tedy dál? 
Zdravý rozum velí poohlédnout se třeba 
po trasách podél železnic, které, obdobně 
jako řeky, protínají krajinu cestou nejmen-
šího odporu – prostě se kopcům, pokud je 
to možné, vyhýbají. Ve Zlínském kraji takové 
možnosti najdete třeba u Morkovic-Slížan 
či Bojkovic. 

Tucet kilometrů po rovině
Bezmála 12 kilometrů kvalitního asfaltu, 
komfortní šířka dva metry a prakticky nu-
lové převýšení. Zní vám to jako skvělý tip 
na vyjížďku na kolech s dětmi či na brus-
lích? Pak není nic jednoduššího, než zavítat 
do Morkovic-Slížan na Kroměřížsku a vydat 
se do Nezamyslic v Olomouckém kraji. Obě 
sídla propojovala lokální železniční trať, 
využívána byla takřka 90 let. Před 20 lety 

���Trasa mezi Šumicemi a Pitínem kopíruje Vlárskou dráhu. Foto: Tomáš Novosád.

byl ale provoz zastaven a vše začalo chátrat. 
Co s tím? V roce 2011 padl návrh postavit 
zde cyklostezku. Ta vede z Morkovic-Slížan 
přes Prasklice, Uhřice, Koválovice-Osíčany, 
Tištín a Dřevnovice do Nezamyslic, na tamní 
nádraží. A rozhodně to není jen spojnice dvou 
míst – po trase jsou koupaliště v Morkovicích, 
Koválovicích a Nezamyslicích. V Morkovicích 
je dále košíkářské muzeum, muzejní expozi-
ce jsou i v Tištíně či v Osíčanech.

Bez námahy Vlárskou dráhou
Když se řekne Vlárská dráha, na pamětníky 
dýchne nostalgie. Nádherná trať z Brna přes 
Vlárský průsmyk do Trenčianské Teplé. Její 
koleje protínají či míjí nádhernou krajinu 
Ždánického lesa, Chřibů, Kyjovska, Slovácka, 
Bílých Karpat… A jeden z nejkrásnějších úse-
ků, v okolí Bojkovic, lze absolvovat i na kole. 
Trasa mezi Šumicemi a 15 kilometrů vzdále-
ným Pitínem, vede zčásti po asfaltové cyklo-
stezce, zčásti po silnicích se slabým provo-
zem, atraktivitu podtrhuje příznivý profil 
– vždyť jedete podél železnice a řeky Olšavy. 
Možností pro občerstvení je dostatek, nechy-
bí ani turistické cíle – muzeum v Šumicích, 
nezdenická kyselka, zámek Nový Světlov, 
muzeum Bojkovska v Bojkovicích.  /jjn/

Ve čtyřech dnech nás budou bavit:
HELLOWEEN - PUMPKINS UNITED, GENE 
SIMMONS BAND – poprvé v Evropě, 
DIRKSCHNEIDER – Back To The Roots, PO-
WERWOLF – New Album Release Show, ARCH 
ENEMY, KORPIKLAANI – Special Show, LOR-
DI, AVATAR, DORO, KAMELOT, LOUDNESS, 
GLORYHAMMER, AMORPHIS, VAN CANTO, 
IN EXTREMO, ORDEN OGAN, ANNIHILA-
TOR, TURISAS, DESTRUCTION, ARKONA, 
DIE APOKALYPTISCHEN REITER, MASTER-
PLAN, SINNER, THE UNITY, AVATARIUM, 
HARDLINE, BLOODBOUND, NOCTURNAL 
RITES, DR. LIVING DEAD!, SHAKRA, INFEC-
TED RAIN, DALRIADA, THE NEW ROSES, 

NERVOSA, THOBBE ENGLUND, DRAGONY, 
DIOLEGACY, ALKEHOL, DOGA, SSOGE, TAN-
JA, SALAMANDRA, GATE CRASHER a další...
Kromě hudebních zážitků jsou pro návštěv-
níky připraveny také další „atrakce“, které 
jen dokreslí odpočinkový (a zároveň aktiv-
ně prožitý) prodloužený víkend na Zlínsku 
- upravený festivalový areál s WC a sprchami, 
desítky stánků s tím nejširším výběrem ob-
čerstvení, pivní stany, hospůdky, kavárny, ča-
jovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, 
piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, 
adrenalinové sporty, bungee jumping, exkur-
ze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho 
dalších lákadel pro každého. WiFi připojení 

k internetu je samozřejmostí. K zajímavým 
cenám můžete přijít i na střelnici Buffalo Bill. 
Každoročním největším lákadlem jsou orga-
nizované autogramiády hvězd na Prosperi-
ta Meet & Greet Stage a pro prvních 15.000 
příchozích fanoušků bude opět připraveno 
kompilační CD s hity hvězd, které na festivalu 
zahrají. Stanování zdarma bude k dispozici 
i v průběhu nadcházejícího ročníku.

MASTERS OF ROCK
12. – 15. července 2018
Vizovice, areál likérky R. Jelínek
Čtyři dny rocku, metalu, přátelství a zábavy!

Už XVI. ročník jedné z největších kulturních akcí v republice, 

mezinárodního open-air festivalu Masters of Rock, proběhne 

od čtvrtka 12. do neděle 15. července 2018 v důvěrně známém 

a oblíbeném prostředí likérky R. Jelínek ve Vizovicích.

Více informací a aktualit naleznete 

na www.mastersofrock.cz  

nebo na oficiálním FB profilu  

www.facebook.com/MastersofRock.cz

inzerce
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Jak se propagoval
turismus?

Turismus jest oblíbenou kra-
tochvílí našeho lidu. I v na-
šem hejtmanství uhersko-hra-
dišťském nabídka jest velmi 
bohatá. I mnoho cizinců obdi-
vuje nádherné lahodné kroje, 
překrásná vyšívání, kterého 
marně bychom hledali v ci-
zině. A což teprve tento ma-
lebný obraz doplniti průvody 
švarných junáků při slavnos-
tech na Moravském Slovácku 
a Valašsku a Hané. Kraj náš 
však nabízí i pestrou stravu 
a výbornou domácí kuchyni. 
O tom se můžete přesvědčiti 
při návštěvách hradu Buch-

lova nebo v sirnatých lázních 
ve Vizovicích, ale i jinde. Dob-
rou náladu a zbavení se obtíží 
získáte i v Lesní ozdravovně 
v Rajnochovicích. Pestrý ka-
leidoskop nabídky našeho 
kraje vás vyvede z ošuntělé 
kazajky všední jednotvárné 
každodennosti. Krásná les-
natá krajina se snoubí s ba-
revností políček a vinohradů, 
mezi úrodou polní se modrá 
a červená chrpa i vlčí mák. 
Žádný jiný kraj vám nenabíd-
ne tyto rozličnosti jako naše 
Slovácko, Valašsko a Haná. 
�Připravili:�I.�Mátlová,�J.�Severin 

Turisticko-národohospodářská 

propagace Čech a Moravy. To 

je podtitul magazínu, který byl 

zdarma k mání na nádražích, 

v hotelech, lázních či u lékařů. Jak 

to vypadalo, ukazují obrázky. A aby 

byla představa úplná, přinášíme 

shrnující text. Psaný letos, ale 

tehdejším jazykem...
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Kdo by neznal oscarový film Amadeus, který 
natáčel kameraman Miroslav Ondříček pod 
taktovkou režiséra Miloše Formana. Kromě-
řížský Arcibiskupský zámek včetně jeho za-
hrad se stal centrem filmařů několika dalších 
známých filmů jako Kateřina II. Veliká, Marie 
Terezie, ale i pohádky Peklo s princeznou. 
Podobně jako Forman si Kroměříž vyhlédnul 
i Nikolaj Arcel pro svůj film Královská aféra. 
Scéna, v níž dánský král se svým lékařem 
trénují šerm, se odehrává v místní Květné 
zahradě. A tam se také točilo několik scén 
filmového seriálu Já Mattoni. 
Co by kamenem dohodil od Kroměříže na-
jdete hřebčín Napajedla, který je proslulý 
nejstarším chovem anglického plnokrevníka 
u nás. Zde se natáčel film Už zase skáču přes 
kaluže, ale také Znamení koně nebo několik 
záběrů oblíbených Četnických humoresek. 
Z Napajedel už je to jenom kousek do Zlína, 
který si ve filmu také zahrál nejednou, jako 
například ve snímku Smrt si říká Engelchen 
oscarové režisérské dvojice Ján Kadár a El-
mar Klos.  Zlín je prakticky filmovým městem 
už od dob jeho zakladatele Tomáše Bati, který 
zde položil základy filmových ateliérů. Odtud 
také pochází tvorba Hermíny Týrlové nebo 
Karla Zemana, který pro svůj slavný snímek 
Cesta do pravěku využil fryštáckou přehra-

Nevíte, kam na výlet? Vydejte se 
po stopách svých filmových hrdinů

��Na nádvoří buchlovického zámku se točila pohádka Čertova nevěsta. Foto: Tomáš Novosád.

���Na fryštácké přehradě se natáčel záběr z filmu 
Cesta do pravěku. Foto: Tomáš Novosád.

Oblíbená víkendová a prázdninová otázka. Kam pojedeme 

na výlet? A co se tak letos vydat na toulky po filmových 

místech Zlínského kraje? Podívejte se například, jak vypadá 

ve skutečnosti Hubertova farma ze seriálu Ranč u Zelené sedmy, 

nebo si dejte kávu v hotelu Popper jako Četníci z Luhačovic. 

du. Konkrétně jde o známý záběr mamuta, 
kolem něhož plují děti na loďce. 
Pokud jste obdivovali krásnou přírodu a Hu-
bertův ranč ze snímku Ranč u Zelené sedmy, 
tak se ze Zlína vydejte směrem do Vysokého 
Pole. V domku s č.p. 120 se natáčela první 
řada tohoto úspěšného seriálu. Nedaleko 
Vysokého Pole se nachází vrch Skalica. Jde 
o velkou skálu vyčnívající ze země, která je 
složena ze tří kamenů. Tyto kameny v cel-
ku měří 3,80 m na výšku, 5 m délky a 2 m 

na šířku. Když bylo temeno hory vykácené, 
majitelé panství brumovského nechávali tyto 
kameny obílit vápnem, aby byly vidět. Stejně 
tak se můžete vydat k poutnímu místu Bo-
jatín, kde je údajně zázračný léčivý pramen.
Slovácko je doslova pohádkovou zemí. Mezi 
filmaři je velmi vyhledávaný buchlovický zá-
mek, kde se točila například pohádka Zdeňka 
Trošky Čertova nevěsta. Ale interiér zámku 
či jeho zahrady lze také spatřit  v seriálech Já 
Mattoni a Četnické humoresky. O pár kilome-
trů dál je další filmaři oblíbené místo, hrad 
Buchlov. I ten měl tu čest být v oku kamery 
při natáčení pohádky Zázračný nos, filmu 
Bathory a dokonce jej můžete objevit i v jed-
nom záběru příběhu O statečném kováři. Jste 
milovníky seriálu Slovácko sa nesúdí? Pak se 
na chvíli zastavte na Masarykově náměstí 
v centru Uherského Hradiště. Právě tam se 
točila scénka, jak šel strýček Pagáč prodat 
kozu. A odtud si můžete udělat ještě výlet 
třeba na poutní místo Velehrad či do Archeo-
skanzenu v Modré.
„To je zajímavý, vždycky, když jdu spát večer 
v botách, tak mě ráno bolí hlava.” Že vám to 
něco říká? Ano, je to jedna z mnoha filmových 
„hlášek“, kterou pronesl četník Arazím v ob-
líbeném seriálu Četnické humoresky, které 
se točily mimo jiné i v Luhačovicích. A ty se 
staly centrem četníků i při natáčení dalšího, 
neméně úspěšného seriálu, Četníci z Luha-
čovic. Děj obou filmů se odehrával v době 
první republiky, a tuto atmosféru Luhačovice 
stále navozují všem svým hostům. Tak proč 
si nedat kávu či zákusek ve filmovém hotelu 
Popper, což je v realitě Dům B. Smetany, a při 
tom si zavzpomínat na své oblíbené hrdiny? 
Ale možná, že jste netušili, že Luhačovice 
prosluly ve filmovém světě už v roce 1940. 
Natáčel se tam černobílý film Poznej svého 
muže, v jehož hlavní roli se objevil herec Ja-
roslav Marvan. I tito prvorepublikoví herci 
se procházeli po kolonádě a vychutnávali 
si klid lázeňského města. O pětadvacet kilo-
metrů dál  je další místo, které na vás doslova 
dýchne mystikou.  „Je to malé hnízdečko, ta 
Žítková, vlastně jsou to jen Kopanice, ale širo-
ko daleko známé. Vždyť zde bydlejí bohyně, 
jež nejen umějí léčit, nýbrž i najíti ukradené, 
začarované a nevyzpytatelné věci. Dovedou 
vypomáhat milencům, ale dovedou je též 
i rozlučovat,“ tak v knize Jiřího Jilíka Žítkov-
ské čarování o bohyních mluví kněz Josef Ho-
fer v roce 1913. Věhlas místních čarodějnic 
ze samot v okolí vesnice Žítková se šířil přes 
hranice daleko do okolních zemí. 
Bezpochyby nejpohádkovějším místem je 
skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, odkud se 
dá vystoupat také na horu Radhošť až k soše 
pohanského boha Radegasta. Snad i proto se 
pod nimi v rožnovském skanzenu natáčel 
film Tajemství hradu v Karpatech. Dřevě-
né městečko také posloužilo pro natáčení 
pohádek Dvanáct měsíčků, Císař a Tambor 
a Zlatník Ondra.    /šar/
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��Pohled na Svatý Hostýn. Foto: Tomáš Novosád.

��Tajemný Klášťov. Foto: red.

Jde o dost rozdílné vrchy. Klášťov, nejvyšší vrchol Vizovických 

vrchů, je těžko přístupný, ukryt v hlubokých lesích, turisty tu 

nepotkáte nijak často. 

Klášťov, Hostýn, Buchlov. Co říkají pověsti

Dominanta Hostýnských vrchů je význam-
né poutní místo a na vrchu Buchlov stojí 
stejnojmenný hrad, turisty velmi oblíbený. 
Přesto je jedno spojuje – všudypřítomný 
genius loci. O tom, že tato místa působila 
tajemně už na naše předky, svědčí pověsti, 
které se o nich tradují.  

Čert, psi, býk…
Na Klášťov, hustě zalesněnou nejvyšší horu 
Vizovických vrchů, nevede cesta. Takže je 
tu klid. Ovšem ne vždy tomu tak bylo. Podle 
pověstí tudy například běhal čert, budující 
skalní útvar u Lidečka. Když viděl, že ten 
poslední už nestihne donést včas, zaho-
dil ho právě zde. Další příběh je o majiteli 
dřevěného hrádku, kterému osud dopřál 
obrovské jmění, nikoliv už potomky. Než 
zemřel, svůj poklad na Klášťově zakopal. 
Jenže ouha, na toho, kdo by ho chtěl vyko-
pat, číhali velcí černí psi, hadi a o půlnoci 

i zdivočelý býk. Prý tu žil jako poustevník 
i černokněžník, kterého se lidé báli – na vy-
soké jedli, vždy v pravé poledne, visel jeho 
zlatý čagan. Kdo se na něho podíval, už se 
nikdy nevymotal. 
I přesto, nebo možná právě proto, stojí 
Klášťov za návštěvu. Mimo jiné tu najde-
te naučnou stezku přibližující výsledky 
archeologických výzkumů, kterých zde 
bylo několik…

Tatary spláchla bouře
Svatý Hostýn je nejnavštěvovanější poutní 
místo v České republice. Kopec, na němž už 
v pravěku stávalo hradiště a je zde dolo-
ženo i keltské osídlení, dnes zdobí bazilika 
a křížová cesta od architekta Dušana Jur-
koviče, byl podle pověsti dějištěm tragické 
i zázračné události najednou. Ve 13. století, 
kdy do Evropy vpadli Tataři, hledali právě 
zde lidé z okolí útočiště, místo poslední 

záchrany. Nájezdníci dotírali, lidem zača-
la docházet voda. Proto se začali modlit 
k Matce Boží – na její přímluvu vytrys-
kl pramen, navíc se strhla bouře. Blesky, 
hromy a valící se voda obrátily Tatary 
na útěk… 

Mumie, Hildegarda i důkaz neviny 
Každý správný hrad má svou bílou paní. 
Buchlov toho má ale mnohem více. Předně 
je tam mumie – jde o součást egyptologické 
sbírky. Jde o vyššího státního úředníka. To 
jsou zatím fakta. A teď to, co už zavání po-
věstí či legendou. Mumie prý vyzařuje ne-
gativní energie, duše asi nenachází v cizím 
prostředí klid. A navíc, právě v místnosti, 
kde je mumie uložena, se zjevuje černá 
paní Hildegarda. Když se tak stane, vždy 
to znamená nějaké neštěstí nebo blížící 
se pohromu.
Další zajímavostí je asi starý strom 
na hradním nádvoří. Údajně připomíná 
zhruba čtyři stovky let starou událost. 
Zbrojnoš Jan Vlček upadl v podezření, že 
nechal při pronásledování schválně prch-
nout pytláka, snad svého přítele – dostal 
trest smrti. Přísahal ale, že je nevinný, 
a na důkaz toho že stačí zasadit malou lípu 
kořeny nahoru a že stejně poroste. Ortel 
byl odložen a čekalo se. Lípa se zazelenala 
a roste dosud.  /red/

inzerce
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na záVěr

zamyšlení na konec

„V�neděli�mám�službu�na�„třiadevadesátce“.�
Tam�se�dobře�beseduje,�dojeď,“�pravil�mi�kama-
rád�Gusta�Knot,�správce�skanzenu�lidového�by-
dlení�v�Topolné.�V�jednom�ze�dvou�stavení�si�tam�
může�návštěvník�připomenout,�jak�se�v�Topolné�
žilo�někdy�v�první�polovině�20.�století.�Nejen�
tam,�ale�v�celém�kraji�se�2.�a�3.�června�otevřely�
dveře�vesnických�muzeí�umístěných�většinou�
v�rolnických�staveních,�památkově�chráně-
ných�jako�doklad�lidové�vesnické�architektury�
a�současně�jako�ukázka�životních�podmínek�
jejích�obyvatel.�Pec,�stůl�se�stoličkami,�řezané�
lavice,�pohrádka�(postel),�vyřezávaná�police�
s�nádobím,�malovaná�truhla�na�šaty,�svatý�kout�
s�obrázky�na�skle…�Nejen�pro�mládež,�ale�i�pro�
nás�dříve�narozené�jsou�ty�věci�dávnou�minu-
lostí�a�jen�si�vychutnáváme�nostalgii,�kterou�
v�nás�vyvolávají,�přestože�ony�staré�časy�byly�
naplněny�těžkou�dřinou�a�nejistými�zítřky…�
Tak�proč�nostalgie?�A�proč�ochrana�něčeho,�
co�je�již�přežilé,�a�v�tak�skvělém�moderním�
světě,�jako�je�ten�náš?�Určitě�to�nejsou�hmot-
né�artefakty,�po�kterých�se�nám�stýská,�spíš�
si�myslím,�že�vyvolávají�vzpomínku�na�něco�
nehmotného,�duchovního,�čím�byl�prostoupen�
život�venkovského�člověka.�Bylo�to�respekto-
vání�řádu�v�tradici.�
Dnes,�bohužel,�je�svoboda�chaosu�ctěna�víc�než�
odpovědnost,�která�musí�svobodě�předcházet.�

Bez�odpovědnosti�je�svoboda�jen�prázdnou�frá-
zí�v�ústech�nezodpovědných.��Nevím,�proč�mě�
takové�myšlenky�napadaly,�když�jsem�se�začetl�
do�prvních�stránek�memoárového�Románu�ži-
vota�obuvnického�magnáta�Jana�Antonína�Bati.�
Narodil�se�a�vyrůstal�v�uherskohradišťských�
Rybárnách,�v�domku,�který�již�není,�ale�z�míst,�
kde�vyrůstal,�se�dívá�na�tok�řeky�Moravy�jeho�
chlapecká�socha,�dílo�sochaře�Roberta�Bučka.
Jak�vzdáleny�byly�podmínky�dětství�tohoto�
z�největších�průmyslníků,�od�podmínek�dětství�
nás�a�našich�potomků?�
„Co�se�pamatuji,�tož�pravda,�moje�paměť�sahá�
nazpět�nejvýše�do�roku�1902,�kdy�jsem�jakožto�
čtyřletý�otrhánek�z�Rybární,�předměstí�hra-
dišťského,�obzíral�celý�svět�jakožto�své�krá-
lovství.�Otec�byl�už�tehdy�dosti�starý,�kdysi�
ho�mohu�pamatovat.�Obchodoval�klobouky,�
cukrovinkami�pro�pouti�a�s�úporností�zlínského�
ševce�setrval�při�výrobě�huněných�vysokých�
holínek.�V�práci�byl�vytrvalý�a�přesný.�Vstával�
mezi�prvními�i�tehdy,�když�se�třeba�jenom�chvíli�
před�tím�vrátil�z�hospody�–�jak�se�někdy�stalo.
Nás�bylo�v�domě�šest�dětí�a�rodiče,�tetka�Ce-
lestýna,�maminčina�sestra�z�Osvětiman,�Lidka�
Klímkova�taky�z�Osvětiman,�která�taky�slouži-
la,�a�pak�vždycky�nejméně�tři�učni�a�tovaryši.�To�
bylo�třináct�nebo�čtrnáct�lidí�–�a�pro�všechny�
tu�byly�dvě�světnice,�kuchyně�a�dílna,�protože�
výroba�sodovky�zaujala�čtvrtý�pokoj.�My�děti�
jsme�spaly�dva�i�tři�na�posteli�nebo�na�kufru,�co�
měl�tatínek�na�cukrovinky�na�pouť.�O�ten�kufr�

jsme�se�vždycky�prali.�To�proto,�že�na�kufru�
jsme�spali�vždycky�každý�sám.
Dělníci�a�učni�spávali�obyčejně�na�hůře,�jenom�
když�byl�některý�nemocný,�tož�spával�na�praš-
ťáku,�pletené�pohovce�z�proutí,�v�kuchyni�nebo�
na�houni�v�dílně.�Z�hůry�vedl�žebřík�vikýřem�
přímo�ven�a�nebylo�potřeba�nikoho�budit,�když�
přišel�některý�později�v�noci.
Nás�kluky�držel�otec�v�přísné�kázni.�Nás,�děcka,�
měl�rád�svým�způsobem.�Pilná�práce,�která�
jej�po�celý�den�zaměstnávala,�a�jeho�vyražení�
a�společnosti�v�hospodě�skorem�denně�nechá-
valy�nás�hodně�mimo�jeho�společnost.�Jenom�
v�neděli�ráno,�to�byl�náš�společný�den.�To�jsme�
my�vstávali�dříve�než�on�a�vlezli�k�němu�do�po-
stele�–�všichni,�kdo�jsme�mohli.�I�když�se�třeba�
vrátil�až�k�ránu�z�hospody�od�karet,�mariáška,�
nikdy�nás�o�nedělní�ráno�nepřipravil.�Polehali�
jsme�si�na�něho�–�byl�silný,�tělnatý�-a�tropili�„co�
čert�kázal“.�Tehdy�to�bylo�dovoleno.“
Sedíme�s�kamarádem�v�jizbě�a�myslíme�na�ty,�
kteří�zde�kdysi�žili.�Gusta�ještě�pamatuje�rodinu�
kováře,�který�zde�žil.�Ve�dvoře�se�dochovala�
jeho�dílna;�mistr�byl�vyhlášený�široko�daleko.�
Na�té�besedě�jsme�nebyli�sami.��Byl�tam�s�námi�
duch�místa.�Genius�loci.�Kéž�by�z�pamětihod-
ností�vstoupil�občas�také�do�lidí.�Abychom�ani�
my�nepřipravili�své�prapotomky�o�pocit�touhy�
setkat�se�se�světem�svých�předků,�až�budou�na-
vštěvovat�místa,�kde�jsme�zanechali�své�stopy.�
Jaký�„duch“�zůstane�po�nás?�
� Jiří�Jilík

Lesy zely prázdnotou, výletních restaurací 
bylo jako šafránu a o cyklostezkách nikdo 
ani neslyšel. Dnes je všechno jinak. Goretex, 
funkční prádlo, GPS, krajina plná značených 
tras, stezek, rozhleden a dalších lákadel, které 
do přírody táhnou stále více a více lidí. O tom, 
jak moc se doba proměnila, ví nejlépe ti, kdo 
se turistice věnují desítky let s naprosto že-
leznou pravidelností – členové Klubu českých 
turistů.
Eva Wittingerová odešla v roce 1977 z Prahy 
na Valašsko. Prakticky ihned se inženýrka 
zeměměřičství přihlásila do odboru turistiky 
Tělovýchovné jednoty Slovan Vsetín. „Tehdy 
byly velmi časté celostátní turistické akce, 
další aktivity jsme si organizovali sami. Cho-
dilo se tak každý víkend, takže na konci roku 
jsme měli v nohách klidně přes 1 000 kilome-
trů,“ říká stále aktivní turistka. Prakticky 
veškeré aktivity byly pro pěší, do cyklotu-
ristiky se na tehdejších kolech a při chybějící 
infrastruktuře pro cyklisty logicky nikomu 
moc nechtělo. Zlom přišel po revoluci. „Hned 
v roce 1993 jsem si pořídila horské kolo vy-

Turisté: Možností mají více, klidu méně
Kožené pohorky, pumpky, chlebník se svačinou a v ruce mapa. 

Takový byl obrázek pěšího turisty – výletníka – ještě před 30 lety.

robené ve Spojených státech. To byla tehdy 
obrovská novinka,“ dodává s tím, že na kolo, 
už civilnější krosové, sedá i nyní, kdy už je 
pomalu čas přemýšlet nad tím, jak oslavit 
80. narozeniny.
V devadesátých letech se pomalu ale jistě 
začalo vše měnit. Naplno byla obnovena 
činnost Klubu českých turistů, přibyly nové 
možnosti, kam cestovat, zásadně se změ-
nily materiální podmínky – obuv, oblečení, 
výstroj. Záleželo jen na tom, kolik je kdo 
ochoten dát peněz, koupit se dalo vše. Další 
zlom pak přinesly mobilní technologie. „Ani 
ti nejzkušenější turisté, které papírové mapy 
provázely celý život, je už moc nepoužívají. 
Většina z nás také přešla na digitální mapy 
v mobilech,“ dodává Eva Wittingerová. 
Větší možnosti i lepší podmínky pro sport 
a využití volného času ale přinesly i další 
změny – organizovaných turistů začalo ubý-
vat, noví členové přicházeli jen pomalu a člen-
ská základna Klubu českých turistů začala 
stárnout. „Do přírody nás vyráží méně, ale 
potkáváme stále více lidí – nejen jiných turis-

tů, ale i běžců, cyklistů a vyznavačů dalších 
sportů. I krajina se proměnila. Vznikly cyk-
lostezky, odpočívadla, občerstvení,“ popisuje 
Eva Wittingerová s tím, že občas může být 
snaha přiblížit krajinu lidem kontraproduk-
tivní. „Například mi vadí dnes velmi častá 
torza naučných stezek, o které se už nikdo 
nestará. Evidentně jich mnoho vzniklo jen 
proto, že zrovna na jejich výstavbu byly do-
tace a někdo si mohl udělat čárku za aktivitu. 
Pár let je z povinnosti někdo udržoval a pak 
se nechalo vše být,“ vysvětluje. Možnosti pro 
turistiku jsou ale podle ní mnohem lepší, při-
bylo i cílů, například rozhleden, o možnostech 
občerstvení či ubytování ani nemluvě.

Týden naplněný turistikou
O tom, že turistika je stále atraktivní for-
mou aktivního odpočinku, není pochyb. 
Jedním z důkazů je například Mezinárod-
ní týden turistiky na Valašsku. Letos ho už 
po osmadvacáté pořádají právě vsetínští 
turisté a na nezájem si rozhodně stěžovat 
nemohou. „Jen je vidět, jak se mění nároky. 
Dříve jsme pro účastníky sháněli po okolí 
několik tělocvičen, nyní stačí jedna. Většina 
dává přednost pohodlnějšímu ubytování,“ 
vysvětluje Wittingerová.  Letošní 28. ročník 
Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku 
se koná od 14. do 21. 7. Více na www.mttv.
unas.cz. /jjn/



CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE

NISSAN JUKE
JIŽ OD 379 000 CZK
•  Automatická 

klimatizace
• Navigační systém
•  Kompletní balíček 

personalizace 
včetně 18” 
hliníkových kol

NISSAN QASHQAI
JIŽ OD 499 000 CZK
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém 

NissanConnect
•  LED světlomety 

denního svícení
•  17” hliníková kola

NISSAN X-TRAIL
JIŽ OD 649 000 CZK
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém 

NissanConnect
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové 

otevírání kufru

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům 
a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9-6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 
129-158 g/km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8-5.8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km. Juke: Kombinovaná 
spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

Vzhledem k rychlému růstu naší společnosti obsazujeme 
vícero pozic, THP i výrobní pozice

ELEKTROÚDRŽBÁŘ, 
ELEKTRIKÁŘ

KONTROLOR/KA KVALITY 
NÁSTROJAŘ
OPERÁTOR/KA DO VÝROBY
NAHAZOVAČ FOREM
SKLADNÍK

PROJEKTOVÝ/Á NÁKUPČÍ
KALKULANT/KA 

TECHN. ZAKÁZEK
PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA
PLÁNOVAČ/KA VÝROBY
ÚČETNÍ
INŽENÝR/KA KVALITY 

HLEDÁME TAKÉ BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY STARŠÍ 18 LET.

NABÍZÍME:
� motivační systém 

odměňování, 
� dotované stravování 

v závodní jídelně, 
� náborový příspěvek 

15 000 Kč (výrobní pozice),

�  remní akce pro naše 
zaměstnance,

�vynikající technické zázemí,
�možnost profesního růstu,
� nástup po domluvě možný 

ihned a další…

Strukturovaný životopis zašlete na email:
personal@skd-bojkovice.cz

nebo volejte: +420 607 098 948.
Více informací o nás najdete na: 

http://skd-bojkovice.cz/#pozice 
Odesláním svého životopisu SKD potvrzuji, že jsem srozuměn(a) a souhlasím s tím, že mé osobní údaje uvedené v ži-
votopise bude SKD zpracovávat po celou dobu trvání náborového procesu na obsazovanou pracovní pozici, o níž mám 
zájem, a po dobu následujících 2 let po ukončení tohoto náborového procesu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

HLEDÁTE PRÁCI?
POJĎTE PRACOVAT PRO 

PRESTIŽNÍ AUTOMOBILKY!

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
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Francouzská restaurace
est. 1939
LUHAČOVICE

Při konzumaci ve Francouzské restauraci vyšší než 500 Kč/osoba
obdržíte voucher se slevou 30 % na vstup do wellness centra.

www.HotelAlexandria.cz

TIP: DNY GRILOVANÝCH SPECIALIT PO CELÝ ČERVENEC I SRPEN, vždy od středy do soboty od 17.30 hod.
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776 542 474, Pavel Zapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká pošta | Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce. Inzertní strany: 2, 13, 15, 16. Datum vydání: 28. 6. 2018.

Zámecká galerie Holešov představuje až  do 
9. září díla bratrů Joži a Františka Uprkových. 
K vidění bude přes 50 obrazů a 15 plastik 
zapůjčených z českých galerií . „Nebývá často 
zvykem, aby bylo dílo bratrů vystaveno spo-
lečně. Kolekce je proto zážitkem pro všechny 
milovníky výtvarného umění, ale především 
má připomenout moravskoslovácké kořeny, 
které jako by dokázaly vyrůst bez světo-

vého dění. Vždyť francouzští kunsthistori-
ci kladou dílo bratrů Uprkových na jedno  
z předních míst umění,“ řekl kurátor výstavy 
Pavel Chmelík.
Tvorbu Joži Uprky charakterizují známé  
i méně známé obrazy s tradičními folklorní-
mi motivy. Po devíti letech je zároveň veřej-
nosti znovu představena kolekce devatenácti 
pastelových studií, které se na zámku náhod-

ně našly po jeho rekonstrukci. Sbírka z roku 
1917 se jmenuje Kožuchy mužské a jedná 
se o kresby mužských lidových kožuchů ze 
Slovácka a Slovenska malované technikou 
pastelu. 
Jejich reprodukce vyšly v roce 1920 v publi-
kaci Kožuchy mužské. Jožův bratr František 
Uprka si letos připomíná 150. výročí naro-
zení.  /red/

V Holešově bude k vidění dílo bratrů Uprkových

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.

Š

VEDOUCÍ PROJEKTŮ
▶    příprava a vedení projektů pro výrobu vstřikovacích 

forem a plastových dílů

VEDOUCÍ KVALITY
▶    řídí procesy kontroly kvality hotového produktu 

a procesy interního auditu kvality výrobků

MECHANIK VSTŘIKOVACÍCH FOREM
▶    požadujeme strojní vzdělání, ranní směna 
▶    svářečský průkaz výhodou pro mikrosvařování

OBSLUHA  VSTŘIKOLISU
▶    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)

ÚDRŽBÁŘ
▶    údržba a rychlé opravy strojního vybavení 

a výrobního zařízení
▶    manuální zručnost
▶    vyhláška č. 50 výhodou

inzerce

inzerce

FEstiVal trnkObraní VstupujE 
DO Druhé paDEsátky

Kompletní hudební program letošního 51. ročníku oznamu-
je hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní, který se 
koná v pátek a sobotu 17. a 18. srpna v areálu likérky Rudolf 
Jelínek ve  Vizovicích nedaleko Zlína. Do  své druhé padesát-
ky tento hudební festival s  nejdelší tradicí vstoupí s  Jarkem 
Nohavicou, který se na  Trnkobraní vrací po  dlouhých jede- 
nadvaceti letech, kdy býval pravidelným účastníkem festivalu. 
Návštěvníci se dále můžou těšit na Arakain a Lucii Bílou, ka-
pely Divokej Bill, Mig 21, Mandrage, Jelen, Mirai či zpěvačku 
Ewu Farnou a další interpre-
ty a  kapely. Lístky na  Trnko-
braní jsou do  dne před akcí 
v předprodeji na http://www.
vizovicketrnkobrani.cz/cs/
vstupenky-cz/.

Interpreti na  letošním  
51. Vizovickém Trnko-
braní: Levitate, Desmod, 
Tanja, Wohnout, Pekař, 
Divokej Bill, Visací zámek, 
Mandrage, Gazdina Roba, 
Arakain a Lucie Bílá, Doktor 
P.P., Street 69, Argema, Po-
letíme?, Ewa Farna, Portless, 
Jarek Nohavica, Mirai, Mig 
21, Fleret a Zuzana Šuláko-
vá, Jelen, Kosovci.



www.OKNAMONTPLAST.cz

TEPLO, TICHO, 
  BEZPEČÍ...

TO JSOU OKNA OD NÁS

Hledáme nové spolupracovníky do výroby. 
Zájemci, volejte 733 120 864, nebo pište na 

uher@oknamontplast.cz.



www.centrozlin.cz

GATE
HOUSE
Humanic
Intersport
KARA
KLENOTY Aurum
Marionnaud
Orsay

POSKLÁDEJTE SI SVŮJ LETNÍ OUTFIT

A3 SPORT
Bára styl
Baťa
Blažek
Camaieu
CCC
CROPP
Datart

P
ZDARMA

OTEVŘENO

 7 
V TÝDNU

VÍCE NEŽ

90 
OBCHODŮ

Pepco
Présence
SAM 73
Sportisimo
Takko Fashion
TIMEOUT
Yves Rocher

NOVĚ OTEVŘENO

       a další...
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obchodní centrum
DNÍ

OTEVŘENA OD 18. ČERVENCE


