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Nová nemocnice nabídne špičkovou medicínu pod jednou střechou

-10 °C: Pro převoz pacientů v KNTB
jsou v mrazech nutné speciální fusaky
Foto: Dana Lipovská

„Opakovaně se na nás obracejí občané Zlínského kraje, v jaké fázi se nachází projekt výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice, jaká oddělení se v ní budou nacházet a jakou technikou
budou jednotlivá oddělení vybavená. Rozhodl
jsem se proto na každém zastupitelstvu informovat nejen zastupitele, ale i občany o aktuálním vývoji projektu. V únoru navíc připravujeme setkání s občany, na kterých jim podrobně
představíme, co chceme vybudovat,“ informoval na prvním lednovém zastupitelstvu hejtman Jiří Čunek a společně s Martinem Šamajem představil aktuální stav přípravy projektu
výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice.


pokračování na str. 5

V Uherském Hradišti mají novou budovu
interních oborů
Větší komfort pro pacienty, lepší zázemí pro personál, přímé
napojení na diagnostický komplement, operační sály i pracoviště intenzivní péče – to vše nabízí nový interní pavilon, který
byl dokončen v Uherskohradišťské nemocnici. Sedmipodlažní
budova za 345 milionů korun vyrostla během devatenácti měsíců a spolu s pavilonem chirurgických oborů zprovozněným
před čtyřmi lety tvoří srdce nemocnice. Do zkolaudovaného
objektu se v polovině ledna nastěhovali pacienti interny a dětského oddělení.
Nová budova je díky dvoupodlažnímu spojovacímu krčku napojena na centrální objekt chirurgických oborů i na budovu plicního oddělení. Díky tomu lze pacienty velmi snadno převážet,
aniž by byli vystaveni nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Nové prostory nabízejí nesrovnatelně vyšší komfort při pobytu
na lůžkách. K dispozici je i klimatizace, která ve stávajících budovách interny a dětského oddělení v letních měsících výrazně
chyběla. 
/eh/

O výzdobu se postarali studenti
SUPŠ Uherské Hradiště
Foto: Jiří Balát
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Jan Pijáček: Cestovnímu ruchu pomáhají aktivní
podnikatelé
ale město si dokázalo vyřešit
související služby a dopravu
tak, aby se pohyb lidí zvládal.
To, co je na kritické hranici, je
určitě prostor Pusteven. Toto
magické místo je silným celoročním magnetem a tady už je
nutný citlivý přístup k přírodě
i ke kulturním statkům.

Začátek roku je ve znamení veletrhů cestovního
ruchu, kdy se města i regiony předvádějí na
různých akcích, nabízejí své atraktivity a zvou
návštěvníky pro nadcházející turistickou sezónu.
Nejen na toto téma hovoříme s krajským
radním Janem Pijáčkem.
Pane radní, na co letos láká
Zlínský kraj?
Z dřívější propagace dílčích území se nyní více zaměřujeme na
propagaci kraje jako celku, ale
v tematických oblastech. Oproti
minulosti se snažíme ušetřit finanční prostředky a jezdíme jen
tam, kde víme, že to má odezvu:
například na Slovensko. Na veletrhu Regiontour v Brně jsme
sice měli malý stánek, ale bylo
u nás plno, protože jsme pekli
pravé valašské frgály. Chuťový
zážitek z Valašska byl pro návštěvníky velmi působivý.

Připravují se v oblasti cestovního ruchu nějaké velké
R
adní Jan Pijáček na letošním veletrhu Regiontour. Foto: Jiří Balát
významné projekty?
Určitě to je Památník na Plošti- regionů návštěvníky, ovšem Je potřeba tvořit u těchto
ně, kde už by se mělo začít sta- na druhé straně už někde atraktivních a vysoce expovět. Dále to bude rekonstrukce řeší problémy s jejich nad- novaných míst strategii udrbarokního dvora v Rymicích bytkem. Jsou i v našem kraji žitelnosti, anebo stačí dát věa také obnova Památníku Velmísta, kde se dostáváme na cem volný průběh a spoléhat
ké Moravy ve Starém
onu kritic- na to, že lidé prostě tam, kde
Městě. Toto jsou
kou hranici? je například problém zaparinvestice kraje,
Musíme roz- kovat, přestanou jezdit?
Oproti
které přímo
lišovat zátěž Každý správný hospodář by
posílí hodnoc e l o r o č n í , měl mít strategii. V případě
minulosti se snažíme
tu těchto míst
a potom zátěž Pusteven jsme podepsali Meušetřit, a tak jezdíme
a vzniknou
bodovou – ta morandum s Moravskoslezna veletrhy jen tam,
tady tři nové
je typická pro ským krajem o tom, jak dál,
přirozené
Velehrad,
když a zpracovali jsme studii, která
kde víme, že to má
cíle pro cesse tam koná definuje, co je v tomto území
odezvu
tovní ruch. Ale
národní cyrilo- zapotřebí změnit, aby nedochárád bych vyzdvihl
metodějská pouť zelo k dalšímu poškozování gei dobrou praxi z oba Dny lidí dobré vůle. nia loci tohoto vzácného místa.
lasti samospráv, kdy třeba
Tento extrémní nápor lidí
obec Modrá každý rok přichází jsou pořadatelé schopni vyře- Během vašeho působení ve
s nějakou novinkou k rozšíření šit – především z hlediska par- funkci radního pro cestovní
nabídky v této krásné lokalitě. kování a dopravy. Nebo Modrá, ruch se začal Zlínský kraj zaNebo město Zlín neustále zdo- která zaznamenává rostoucí měřovat na podporu běžkařkonaluje zoologickou zahradu zájem lidí o archeoskanzen, ských tras i v dosud méně nav Lešné a takových příkladů je postupně buduje potřebnou vštěvovaných terénech. Jak
infrastrukturu. To je správný se tento program osvědčil?
mnohem více.
přístup. Obrovská návštěv- Čerpání programu je nejvíc
Na jedné straně je snahou nost je také v Rožnově – díky závislé na tom, kolik napadne
cestovního ruchu přivést do Valašskému muzeu v přírodě, sněhu. Spočívá v podpoře těch
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organizací, které v minulosti
zdarma upravovaly běžecké
stopy. Program jim dává signál,
že kraj má zájem je povzbudit
v jejich úsilí. O stopy se dobře
starali jako správní nadšenci
i v době, kdy za to nic nedostávali, a dnes jim tyto dotace
pomáhají udržet provoz. Navíc
se tím rozšiřuje síť zajímavých
tras. Pozorujeme například, že
díky kvalitní úpravě stopy se
zvýšil pohyb běžkařů na Vršatecké magistrále a počítáme
s rozvojem stezek dál do Bílých
Karpat.

Co vám v oblasti cestovního
ruchu dělá starost a co radost?
Trápí nás nedostatek personálu
v hoteliérství a lázeňství. V lázních chybí lékaři a zdravotní
sestry, v restauracích kuchaři
a pomocný personál. Momentálně je problém získávat lidi
do těchto provozů.
Radost mám naopak z toho,
že privátní sektor organizuje
spoustu kulturních i sportovních akcí z vlastních prostředků, kterými se zvyšuje pestrost
nabídky v mnoha lokalitách. Ať
už to je ve Velkých Karlovicích,
v lázních Luhačovicích nebo
jinde.
Do vaší kompetence patří
také oblast řízení dotačních
programů včetně kotlíkových dotací. Je v tuto chvíli
něco aktuálního, co bychom
našim čtenářům mohli sdělit?
Letos bude vyhlášena poslední
výzva a v našem kraji dochází
k navýšení ze 150 na 160 milionů korun. Už se bude týkat
pouze kotlů na čistá paliva,
tedy bez kombinace na uhlí.
Chtěl bych upozornit občany,
pokud mají zájem o tyto dotace, aby sledovali webové
stránky Zlínského kraje, kde
se dozví vše potřebné. Také je
budeme informovat prostřednictvím obcí a jejich úředních
desek.

Helena Mráčková

z regionu

Krajské nemocnice jsou
nadále v zisku
Všechny čtyři nemocnice vlastněné
Zlínským krajem dosáhly k 30. listopadu
2018 kladného výsledku hospodaření.
K tomuto datu dohromady hospodařily
se ziskem 132,606 milionu korun a jejich
celkový čistý obrat dosáhl 6,466 miliard
korun.


Podpořeny budou i soutěže mladých hasičů. Foto: archiv ZK

Kraj podpoří hasiče, horskou
službu i Český červený kříž
Přidělení dotací složkám Integrovaného
záchranného systému schválili krajští radní.
Konkrétně jde o 2,1 milionu korun pro
dobrovolné hasiče, 150 tisíc pro Hasičský
záchranný sbor Zlínského kraje, 200 tisíc pro
Horskou službu České republiky a 50 tisíc pro
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín.


Laparoskopická operace v Kroměřížské nemocnici. Foto: archiv KMN

„Všem našim nemocnicím se tak
nadále daří dosahovat kladného výsledku. Za prvních jedenáct
měsíců loňského roku hospodařila Krajská nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně se ziskem 58,497
milionu korun, Kroměřížská nemocnice vykázala zisk 11,647
milionu, Uherskohradišťská ne-

mocnice 36,631 milionu a Vsetínská nemocnice 25,831 milionu.
Je potěšující, že zisk krajských
nemocnic rostl i přes to, že v říjnu a listopadu byly vyplaceny
odměny a zaměstnanecké benefity,“ informoval hejtman Jiří
Čunek, zodpovědný za oblast
zdravotnictví.
/van/

U dobrovolných hasičů se podpora týká akcí a činnosti jejich
čtyř okresních sdružení. Hasičský záchranný sbor dotaci využije na cvičení složek IZS, čištění
oděvů a plnění tlakových lahví
pro dobrovolné hasiče. U horské služby jde o příspěvek na
vybavení a činnost všech jejích

tří stanic v kraji, tedy na Soláni,
Pustevnách a Kohútce. Oblastní
spolek Českého červeného kříže
dotaci využije na výcvik členů
humanitární jednotky a nákup
materiálu pro mimořádné události. Dotace pro dobrovolné hasiče musí ještě schválit krajští
zastupitelé. 
/van/

Stará okna vsetínského zámku
čeká modernizace

Startuje soutěž
o nejlepší stavbu

Celkem 108 dřevěných oken na vsetínském zámku, v němž
sídlí Muzeum regionu Valašsko, se dočká modernizace.
Náklady jsou vyčísleny na 5,313 milionu korun, investorem
bude Zlínský kraj.

Soutěž Stavba roku Zlínského kraje vstupuje
letos do sedmnáctého ročníku. Opět se koná
pod záštitou hejtmana. Odborná komise
složená ze zástupců pořadatelů z krajské
stavební společnosti Svazu podnikatelů ve
stavebnictví a České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě
spolu se zástupci z České komory architektů
a Zlínského kraje bude rozhodovat o nejhodnotnějších stavebních počinech dokončených
v loňském roce. Do soutěže mohou investoři,
stavební firmy a projektanti přihlásit stavby
realizované nejen na území Zlínského kraje.
Termín podání přihlášek je do 15. března.
Více na www.stavbaroku.zlin.cz.
/bj/

„Skrze stará okna dochází na vsetínském
zámku k největším tepelným ztrátám. Jejich
modernizací dosáhneme snížení nákladů na
vytápění a efektivnějšího využívání zdrojů energie. S repasí oken chceme začít na
jaře a skončit ještě do konce letošního roku,“
uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Jedná se o modřínová dvoukřídlá okna.

V průběhu repase nedojde ke změně konstrukce ani členění oken, ale jen ke zlepšení
jejich technických vlastností, funkčnosti
a účinnosti proti úniku tepla, a to zejména instalací kvalitního těsnění a vložením
izolačních dvojskel. Toto řešení je v souladu
s požadavky památkářů, a navíc vyjde levněji než pořízení oken nových. 
/van/
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z regionu

Mzdy v Krajské nemocnici Tomáše
Bati šly nahoru
Vývoj mezd od roku 2016 do roku 2018 v Krajské nemocnici
Tomáše Bati výrazně rostl. „Zatímco průměrná mzda byla v roce
2016 u všeobecných sester, porodních asistentek a dětských
sester 25 806 korun, tak v roce 2018 činila již 34 556 korun,
což je nárůst o více jak třetinu,“ informoval Radomír Maráček,
předseda představenstva krajských nemocnic s tím, že v roce
2019 je v plánu navýšit mzdy o dalších 6 procent.
Současné vedení musí řešit ztrátu, která se
od roku 2006 postupně v Krajské nemocnici Tomáše Bati navyšovala. Bývalé vedení
kraje muselo do „Baťovky“ vložit v letech
2006 - 2017 téměř půl miliardy korun,
aby nešla nemocnice do konkurzu. Přesto
nebylo bývalé vedení nemocnice schopno
hospodaření zlepšit. „Ještě v prvním čtvrtletí
roku 2017 byl vnitřní dluh KNTB 415 milionů
korun a 380 milionů korun dlužila nemocnice
na fakturách, které splácela až po 200 dnech,
i proto musela nakupovat léky v průměru o 20
procent dráž než dnes. Nemocnice tak nebyla
schopna své závazky dostatečně krýt a tvořit
si prostředky pro rozvoj. Dostala se do situace, kdy část léků farmaceutické společnosti
posílaly pouze na dobírku a firmy se odmítaly
účastnit veřejných zakázek,“ připomněl hejtman Jiří Čunek.
Až s nástupem nového vedení v průběhu
roku 2017 došlo ke zlomu v hospodaření
a nemocnice dosáhla historicky nejvyššího
zisku za dané účetní období, a to ve výši
téměř 17 milionů korun. Stejný trend po-

kračoval i v roce 2018, kdy k poslednímu
listopadu byl zisk 58 milionů korun, a tyto
prostředky byly použity pro snížení dluhu
z minulosti. „Díky změně v řízení nemocnic
tak dochází k postupnému snižování dříve
vytvořené ztráty, ale dost velká ´sekera´ nám
pořád zůstává. I přesto jsme zaměstnancům
navýšili mzdy a v průběhu roku 2018 vyplatili
prémie v součtu 15 milionů korun, k listopadové výplatě dostali poukázky do nemocniční
lékárny v hodnotě 2000 korun a v prosincové výplatě vánoční prémii 10 000 korun, což
v součtu tvořilo celkem 28 milionů korun,“
vyjmenoval hejtman Čunek.
Princip personální strategie nového vedení vychází ze snahy cíleně odměňovat
ty zdravotní sestry, které pracují kvalitně
a s vysokým nasazením. „Nechceme plošně
navyšovat mzdy všem, nejprve potřebujeme
vyrovnat disproporce v platovém odměňování, které vznikly v minulosti na základě
spíše osobních vazeb než pracovních výkonů,“
uzavírá Radomír Maráček.

Adéla Kousalová

Hejtman Čunek
zve na debaty
o nové nemocnici
Jak bude fungovat Nová
krajská Baťova nemocnice?
Kolik bude stát? Na co se
můžou těšit pacienti
i zaměstnanci? Co se
změní v systému krajského
zdravotnictví? Bude mít
zprovoznění moderní
nemocnice vliv na fungování
nemocnic ve Vsetíně,
Kroměříži, Uherském Hradišti
a Valašském Meziříčí? Nejen
na tyto otázky vám odpoví
hejtman Jiří Čunek spolu
s přípravným týmem.
Přijďte se zeptat na vše,
co vás zajímá!
Vsetín: Pátek 15. února od 15 hodin,
Dům kultury Vsetín, malý sál.
Zlín: Pondělí 18. února od 16 hodin,
14|15 Baťův institut, Vavrečkova ulice,
sál A.
Uherské Hradiště: Úterý 19. února
od 16 hodin, Hotel Grand, Palackého
náměstí.
Kroměříž: Středa 20. února od
16 hodin, Hotel U Zlatého kohouta,
Velké náměstí. 
/ak/

Nová nemocnice nabídne špičkovou medicínu...
dokončení ze str. 1
Zastupitelům bylo prezentováno také
srovnání areálu nové nemocnice se stávajícím areálem Krajské nemocnice Tomáše Bati. „Pokud bychom měřili vzdálenost v KNTB od vstupu, tedy od urgentního
příjmu, až po západní hranici areálu nemocnice, dostaneme se na vzdálenost 950
metrů. Pokud si představíte, že v tomto
počasí má personál přemisťovat pacienta
na vyšetření mezi jednotlivými pavilony,
tak je to vážně o zdraví,“ připomněl hejtman Jiří Čunek a dodal: „Nová nemocnice
naopak nabídne pacientům vše pod jednou
střechou, čímž dojde k zásadnímu snížení
vzdáleností mezi jednotlivými vyšetřeními
a maximální vzdálenost tak nepřekročí 250
metrů.“  Na přípravě investičního záměru
Nové krajské Baťovy nemocnice se podílí

řada pracovních týmů, ať už to jsou ekonomové, architekti, stavbaři či lékaři, ale
velký podíl na něm mají i zaměstnanci
krajského úřadu, kteří detailně připravují podklady pro ekonomické analýzy,
poskytování dlouhodobé zdravotně sociální péče či výkupy pozemků. „Aktuálně
máme vykoupenou již dostatečnou plochu
v území, na které může být nová nemocnice
postavena, teď se už jen zaměřujeme na
scelení pozemků,“ informoval přítomné
zastupitele Martin Šamaj, člen přípravného výboru pro výstavbu Nové krajské
Baťovy nemocnice, s tím, že poslední
podpisy smluv jsou naplánovány do
konce ledna. Na detailní podrobnosti
technického uspořádání v nové nemocnici zase dohlíží lékařská rada, která
je složená z primářů všech krajských
5

nemocnic. „S primáři teď probíráme laboratoře, jednodenní péči a jednodenní
chirurgii. Souběžně řešíme všechny interní
lékařské odbornosti, po kterých budou
následovat chirurgické lékařské odbornosti,“ uvedl Šamaj s tím, že velká část
rozložení jednotlivých zdravotnických
pracovišť je již zcela kompletní.
Na projektu však také spolupracuje řada
externích subjektů, které připravují expertní posudky či studie v rámci celého rozhodovacího procesu. Patří mezi
ně například Fakulta managementu
a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati,
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro
místní rozvoj, ale i společnosti, které
mají zahraniční zkušenosti s budováním nemocničních infrastrukturálních
celků. 
/ak/

z regionu

Primář pediatrie Jeník: Přibývá dětí s nemocemi srdce
V sídle kraje se pravidelně schází tým primářů nemocnic
Zlínského kraje, kteří připomínkují přípravu projektu, podle
něhož má být postavena Nová krajská Baťova nemocnice. Nejen
o ní, ale také o aktuálních otázkách současného zdravotnictví
i o problémech pediatrie hovoříme s primářem Dětského
a novorozeneckého oddělení Kroměřížské nemocnice, který
je zároveň uznávaným odborníkem na dětskou kardiologii –
MUDr. Róbertem Jeníkem.
Pane primáři, jste členem týmu, který
připravuje projekt výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice – co pro vás tato
příležitost znamená?
Je pro mě čest a prestiž zúčastnit se úžasného projektu, který široko daleko na
území České republiky i Slovenska nemá
obdoby. Ten projekt je mimořádný v tom,
že koncepce nové nemocnice – tak, jak je
to vymyšlené – splňuje veškeré nároky na
moderní medicínu a možná ji i převyšuje.

S čím jsou děti v nemocnicích hospitalizovány? Přibývají nějaké nové
diagnózy?
Děti jsou přijímány především s infekty
dýchacích cest nebo trávicího ústrojí.
Na intenzitě nabývají nemoci autoimunitního systému, které jsme dříve tolik
nevídali. Rovněž přibývá dětí s nemocemi srdce. Je otázkou, jestli je to vlivem
životního prostředí, zdá se, že se mění
náš genetický fond. V kardiologické ordinaci jsme vloni ošetřili o 50 procent víc
dětí než před dvěma roky.

Pokud se ozývají i hlasy zdrženlivé, případně kritické, čím se dají vysvětlit?
Podle mě nejsou racionální, což může souviset s nedostatkem informací. Nedovedu
si představit rozumnou odbornou oponenturu na projekt, který vzniká.

Dokážete odhadnout, jak se budou vyvíjet současné okresní nemocnice ve
vztahu k Nové krajské Baťově nemocnici? Respektive nejsou na místě obavy M
UDr. Róbert Jeník. Foto: Dalibor Peřina
ze stagnace těch současných okresních
nemocnic?
ka managementu nemocnic Zlínského
Projekt podle mého soudu nabízí možnost kraje z vašeho pohledu oprávněná?
velké spolupráce stávajících nemocnic
Nepracuji v KNTB, tudíž neznám do des tou nově vznikající. Samozřejmě se to
tailů veškeré mechanismy, které se tam
nějakým způsobem menších nemocnic domomentálně řeší. Ale někdy se stává,
tkne, ale současná medicína je založena na
že nedostatek personálu je zapříčiněn
specializaci a centralizaci péče v řadě
pouze horší koordinací
oborů a výkonů. Okresní nemocpráce ať už sesterskénice vždy zůstanou a budou
ho, nebo i lékařského
potřebné, aby plnily funkci
personálu. Myslím si, že
Rodiče
„prvního styčného důstojproblém nespočívá ve
níka“ v systému krajskési někdy myslí,
finančním ohodnocení,
ho zdravotnictví. S tím
že umělé vitamíny
protože mohu-li soudit
jde ruku v ruce možnost
zmůžou
víc,
než
podle
Kroměříže, sestry
spolupráce s novou nejsou zaplaceny adekvátmocnicí i v přerozdělení
pestrá vyvážená
ně a dobře. Sám nevím
pacientů a diagnóz. Censtrava.
o tom, že by si někdo u nás
tralizace a specializace je
na plat stěžoval. Pro práci ve
nutná napříč všemi obory, ale
zdravotnictví
je v současné době
mnoho diagnóz je možné s absonutná racionalizace, spolupráce a rozlutní erudicí léčit i v menších nemocdělení kompetencí.
nicích.
V těchto dnech je mediálně živým tématem aktivita části sester v KNTB,
hrozících stávkou kvůli nespokojenosti s personální politikou. Je tato kriti-

depsala petici proti odvolání Lenky
Mergenthalové. Jaký je váš názor na
tuto věc?
Podle mě je toto plně v kompetenci valné
hromady nemocnice, a pokud ta uzná,
že je potřeba někoho vyměnit z různých
důvodů, přičemž já je neznám a nebudu
se jimi zabývat, tak je to výsostné právo
a kompetence valné hromady. Mediální
povyk, který kolem toho nastal, není na
místě. S paní ředitelkou se znám, jsme
přátelé, ale komentovat rozhodnutí valné
hromady mi nepřísluší.

Teď, těsně před redakční uzávěrkou,
se hodně mluví a píše o možné výměně na postu ředitelky Kroměřížské
nemocnice, kdy část zaměstnanců po6

Praktičtí pediatři konstatují, že se
hodně zhoršila fyzická kondice dětí –
jak se to jeví vám?
Bohužel mají pravdu. Stoupá procento
dětí obézních nebo s nadváhou. V téměř
každé okresní nemocnici už vznikají poradny pro obézní děti. Je to kvůli špatným
stravovacím návykům, které vychází jak
z rodin, tak od samotných dětí.
Jaké jsou vlastně trendy pediatrie?
Myslím si, že často přijímáme děti, které
není potřeba hospitalizovat, stačila by
jim stacionární jednodenní péče, kdy se
zjistí, s čím pacient stoná, a pokud to jeho
stav dovolí, zkusíme ho zaléčit během
několika hodin, aby si ho rodiče mohli
vzít domů. Tato stacionární péče však
zatím není pojišťovnami proplácena, je
třeba usilovat o změnu legislativy.

Jste kapacita na dětské lékařství – co
by měli rodiče dělat, když chtějí mít
zdravé potomky?
Ať používají normální selský rozum!
(smích) Rodiče si někdy myslí, že umělé
vitamíny zmůžou víc, než pestrá vyvážená strava. Děti pojídají potravinové
doplňky v tabletkách a skoro neznají jablko. Rodiny se s dětmi také musí hýbat.
Zastáváte povinné očkování?
Jednoznačně. Protože když přijdou nějaké nemoci ze zahraničí, právě jen tato
kolektivní ochrana ve formě povinného
očkování nám může pomoci. Je to dobrá
věc a nerozumím zastáncům neočkování.

Helena Mráčková

téma
To umožní cestujícím snadno a rychle určit,
kam je daná linka doveze, aniž by museli
znát přesné trasování každého konkrétního
spoje. Jízdní řády budou postaveny na intervalové dopravě v pravidelně se opakujících,
snadno zapamatovatelných časech odjezdů.
Ty přitom budou voleny tak, aby bylo zajištěno maximum možných přípojů mezi linkami
i druhy dopravy.


Cestující se dočkají více spojů, zvláště o víkendech. Foto: Jiří Balát

Kraj chystá integrovanou dopravu,
cestujícím přinese řadu výhod
Velké a komplexní změny v regionální autobusové i železniční
dopravě s sebou přinese Integrovaná doprava Zlínského kraje
neboli „Z“, jejíž zavedení chystá Zlínský kraj.
„Cestující se mohou například těšit na více
autobusových i železničních spojů, rozšíření
víkendového provozu na území celého kraje
i na to, že na jednu cestu jim bude stačit zakoupit si jen jednu jízdenku bez ohledu na to,
kolikrát budou přestupovat, a to i z vlaku na
autobus nebo naopak,“ uvedl náměstek hejt-

mana Pavel Botek, zodpovědný za oblast
dopravy. „Zetko“ dále přinese zpřehlednění
a zjednodušení systému veřejné dopravy ve
Zlínském kraji. Nastaven bude nový způsob číslování linek a tarifních zón s cílem
zpřehlednit linkový systém a mít pro každou linku unikátní trojmístné označení.

Odstraněn bude i nevhodný souběh mezi jednotlivými druhy dopravy. Nemělo by se tedy
již stávat, že ve stejný čas vyrazí na stejnou
trasu zároveň vlak i autobus a poté vznikne
„hluché místo“. Nové jízdní řády totiž budou
nastaveny tak, aby se naopak vlaky s autobusy navzájem doplňovaly a v průběhu dne byla
dopravní obslužnost pokryta rovnoměrně.
V rámci projektu „Z“ – Integrované dopravy
Zlínského kraje – je připraveno rozšíření
linek železniční osobní dopravy. Současný
zaužívaný systém by měl být doplněn o nová
přímá spojení. Jde zejména o spojení ze Slovácka do krajského města a z Rožnovska
směrem do Valašských Klobouk. Na těchto
trasách dnes cestující i třikrát přestupují,
nově zde bude možnost využít přímých vlakových spojů.
Zlínský kraj na přípravě integrované dopravy
spolupracuje se svojí organizací Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje. Podobně
jako jinde, také u nás dojde k výraznému posílení úlohy této organizace.  Jan Vandík

Novoroční koncert pomůže sociálním službám
Historicky největší výtěžek – 630 500 korun – přinesl 14. ročník
Charitativního novoročního koncertu, který uspořádal Zlínský
kraj a Statutární město Zlín v pátek 11. ledna.
Celkem 35 donátorů věnovalo na tento
dobročinný projekt dohromady 560 tisíc
korun, od individuálních dárců se v průběhu samotného večera vybralo dalších
70 500 korun. Celková suma bude rovným
dílem rozdělena mezi čtyři neziskové organizace: ABAPO – terénní sociální služba
osobní asistence, a dále organizacím poskytujícím terénní služby pro osoby závislé
na návykových látkách. Jsou jimi AGARTA
Vsetín, Charita Kroměříž a Společnost Podané ruce, o.p.s.
Novoroční koncert zahájili hejtman Jiří
Čunek a primátor Zlína Jiří Korec. Přítomné
pozdravil také olomoucký arcibiskup Jan
Graubner. Kromě partnerů večera a významných osobností byli pozváni i majitelé

pozemků ve Zlíně-Malenovicích, kteří kraji
prodali svou půdu v zájmu výstavby Nové
krajské Baťovy nemocnice. Hejtman jim
veřejně poděkoval za vstřícnost podpořit
tento bohulibý projekt, který bude mít přesah do budoucnosti.
Koncert nesl podtitul „Cesta kolem světa“
a hudební dramaturgie byla pojata jako
forma přání pro cestovatele Miroslava
Zikmunda, který v únoru oslaví sté narozeniny. Jednotlivé části Země symbolicky
reprezentovala tematická vystoupení několika hudebních uskupení: Afriku přiblížil Afroband MoNimba, Mexiko Mariachi
Espuelas, Ameriku Vocal Overdose Swing
a Evropu pak již domácí Filharmonie Bohuslava Martinů, s níž se představil také
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Mladý houslista Radovan Siman. Foto: Jiří Balát

talentovaný houslista Radovan Siman ze
ZUŠ Uherský Ostroh pod vedením Radima Havlíčka. Filharmonii řídil šéfdirigent
Tomáš Brauner.
/hm/

obrazem

Hradišťská „umprumka“
slaví 80 let

Hejtman vyznamenal
folkloristu Miroslava Ekarta

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště zahájila
oslavy 80. výročí založení výstavou výtvarných prací svých pedagogů, k vidění bude do 17. února v prostorách Nového Kláštera
v Napajedlích. Akce připomínající význam a historii hradišťské
„umprumky“ budou probíhat během celého roku a vyvrcholí na
podzim.

Foto: Aleš Michalčík


Foto: Radovan Kocúrek

Záslužným vyznamenáním druhého stupně Zlínského kraje ocenil hejtman Jiří Čunek Miroslava Ekarta, který v lednu oslavil
90. narozeniny. Tento dlouholetý choreograf a umělecký vedoucí
Folklorního souboru Vsacan patří mezi osobnosti, které se nejvíc
zasloužily o úspěchy a věhlas tohoto folklorního souboru.

První miminko našeho kraje?
Štěpán z Luhačovic

Další úspěch žáků SŠNO
Bystřice pod Hostýnem

Prvním dítětem narozeným letos ve Zlínském kraji je Štěpán
Kubáček z Luhačovic, který přišel na svět v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně 1. ledna. Malému kloučkovi i jeho
šťastným rodičům Lucii a Janovi přišel pogratulovat i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který rodině předal peněžitý
dar 10 000 korun.

Foto: Jiří Balát


Foto: archiv školy

V lednu se ve Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod
Hostýnem ve spolupráci s Klastrem českých nábytkářů konalo
regionální kolo soutěže učňů oboru truhlář. Všichni soutěžící vyráběli dětskou sedačku. Zvítězil Jan František Pekař (na snímku
vpravo) z pořadatelské školy, který postupuje do celostátního
kola. To bude 27. února v Brně.

Výstava je poctou
Miroslavu Zikmundovi
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně uspořádalo výstavu uměleckých děl – plastik, obrazů a soch – inspirovaných životem
a dílem legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda, který
14. 2. 2019 oslaví 100. výročí narození. Prezentace dokumentárních i uměleckých artefaktů připomínajících odkaz slavné dvojice
Jiří Hanzelka – Miroslav Zikmund potrvá až do 5. května.



Foto: Jiří Balát
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jsme zlínský kraj

Přivítáním kapacity světové
vědy zahájil kraj cyklus
vzdělávání pro ředitele škol

Jarní prázdniny?
Přijďte s dětmi do muzea!
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
V době jarních prázdnin muzeum uspořádá v hlavní budově setkání rodičů a dětí. Třídenní tvořivý program uvítají tvořivé děti i ty,
které se doma nudí, ale přesvědčí své rodiče, aby společně zamířili
do muzea. Během programu, který začíná v 9.00 a končí v 15.00 hodin, proběhne symbolické loučení se zimou. „Bude se vyhlížet příchod jara, ale hlavně se budeme všichni připravovat na fašankové
veselí. Na každý den máme připravený jiný druh tvoření. V úterý
26. února na děti čeká výroba ponožkového zvířátka (ponožku si
každý donese z domu). Ve středu si vytvoříme chňapku na smažení koblížků a ve čtvrtek si vyrobíme barevné girlandy a fašankové
masky,“ popsala lektorka Petra Tománková. V rámci ceny vstupného (dítě 40 Kč a dospělý 60 Kč) je zahrnuta prohlídka výstav.
Více na www.slovackemuzeum.cz.

Zlínský kraj zahájil vzdělávací cyklus pro ředitele
krajských škol, který vznikl z iniciativy hejtmana
Jiřího Čunka a radního pro školství Petra
Gazdíka.

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Od 26. února do 1. března muzeum pořádá na zámku a ve hvězdárně ve Vsetíně akci Jarní prázdniny s muzeem. Program začíná
od 10 hodin a bude probíhat ve čtyřech vzájemně navazujících
cyklech. Malí i velcí návštěvníci si mohou nejprve zajít na zámek,
kde je čeká spousta tvoření zaměřeného na masopust a drátování, zábavné hry a další aktivity. Ze zámku pak zamíří rovnou
na hvězdárnu. Tady pro ně bude připraveno pozorování Slunce,
prohlídka meteorologické stanice ČHMÚ, atraktivní 3D projekce
či fyzikální pokusy se světlem nebo vakuem. „Příchozí si mohou
projít některé prostory zámku včetně vyhlídky na věži,“ pozval
za organizátory Jan Husák. Více na www.muzeumvalassko.cz.

Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí v Kroměříži
Dětské odpoledne s českými panovníky je název akce, která
se uskuteční v úterý 26. února od 14.00 hodin. Bude probíhat
v prostorách Malé galerie, kde budou k vidění díla malířky Jarmily Haldové. Vystaveno bude kolem sta barevných dřevořezů
českých panovníků a panovnic od Přemyslovců po Habsburky.
Děti si budou moci vyzkoušet historické kostýmy a vyfotografovat se v nich. Mohou se těšit na zábavné hry a soutěže, skládačky
a další. I v ostatní dny bude pro děti připraven program a dílničky.
Více na www.muzeum-km.cz.


Egyptolog Miroslav Bárta. Foto: Jiří Balát

„Úkolem školství není jen budovat sály a zateplovat školy, ale
dát také ředitelům informace,
které jim pomůžou dobře školy
řídit a správně vzdělávat, zvláště
v době, kdy se společnost chová
patologicky a v důsledku toho vymírá. Chceme ve školách vytvářet
atmosféru, která lidem umožní
hledat správná přirozená řešení
a nenechat se zotročovat byrokracií,“ řekl hejtman Jiří Čunek.
Tento vzdělávací kurz otevřela
přednáška odborníka světového významu – egyptologa Miroslava Bárty, ředitele Českého
egyptologického ústavu, který
se zabývá vývojem starověkých
civilizací a také příčinami jejich
kolapsů. Setkání proběhlo začátkem ledna v prostorách Střední
průmyslové školy Otrokovice.
Pozvání profesora Bárty nebylo náhodné. Tento uznávaný
egyptolog a archeolog se zabývá
mimo jiné také studiem příčin
kolapsů vyspělých civilizací
a své poznatky prezentuje nejen
ve vědeckém prostředí; předná-

ší také pro manažery světových
firem či pro americkou armádu.
„Považuji za důležité dát ředitelům škol příležitost osobně se
setkávat s lidmi, jako je profesor
Bárta, který je na pozici světové
vědy a zároveň je v cizině vnímán
jako výkladní skříň české vědy. Je
potřebné ukázat nebezpečí, na
která musíme být připraveni,“ vysvětlil krajský radní pro školství
Petr Gazdík.
Při diskusi s řediteli se řešila
i administrativní zátěže ve společnosti i ve školách. „A právě to
je varovné. Zániku vysoce vyspělých kultur obvykle předcházel
stav, kdy rozbujelá byrokracie
zamezovala vytvářet něco nového, jen spravovala sama sebe.
I proto netrváme na stoprocentním plnění papírování, které se
na školy valí. Mají vzdělávat. To
je důležité a podle toho je hodnotíme,“ dodal Petr Gazdík.
Dalším hostem vzdělávacího
cyklu bude na začátku léta místopředseda Nejvyššího soudu
Roman Fiala. 
/hm/

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Oddělení muzejní pedagogiky připravilo pro děti program s tvořivými prvky: Proveď! Procvič! Opakuj! Uskuteční se ve středu
27. února v čase 10.00–12.00 a 14.00–16.00 hodin s mottem:
„O prázdninách do školy? Proč ne!“. Zažijte moderní vyučování
na zlínské pokusné škole podobně jako žáčci asi před 80 lety.
Během programu se dozvíte, co se děti tenkrát učily, čekají na
vás tvořivé i pohybové aktivity a vyzkoušíte si úkoly z dobových
učebnic. Cílová skupina: děti 6–13 let. Vstupné jako do výstavy.
Více na www.muzeum-zlin.cz a www.14-15.cz. 
/red/

Na vsetínské

hvězdárně budou
pro děti připraveny
pokusy, při kterých
jim pracovníci
Muzea regionu
Valašsko atraktivní
a zábavnou formou
odhalí některé taje
fyziky a chemie.
Foto: archiv Muzea
regionu Valašsko.
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rozhovor

Knihy člověku nabízejí zrcadlení a otevírají
nový pohled
V roce 1986 dokončila studium oboru Knihovnictví a vědecké
informace na Karlově univerzitě v Praze a od roku 1998 pracuje
jako ředitelka nejprve Okresní knihovny ve Zlíně, od roku 2002
potom jako ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlíně. Je členkou Ústřední knihovnické rady ČR, což je poradní
orgán ministra kultury: PhDr. Zdeňka Friedlová.
Paní ředitelko, stála jste v čele knihovny,
když ještě sídlila v bývalé Komenského
škole, a pak i v době jejího náročného
přesunu do zcela nových prostor. Znamenalo toto přestěhování v roce 2013
změnu k lepšímu?
Určitě ano, a to zásadní – pro knihovnu i pro
naše uživatele. Nejen proto, že se do jednoho
místa sestěhovala všechna detašovaná pracoviště a sklady, takže teď je každá kniha
dostupná nejpozději do 45 minut. Získali
jsme krásné moderní prostory, komfortní
společné i individuální studovny i dostatečně velké zázemí pro organizaci akcí, jako
jsou tvůrčí dílny, autorská čtení, přednášky,
koncerty apod. Také se zlepšily podmínky
pro návštěvníky, kteří můžou využívat kavárnu, mají přístup k wifi i možnost odložit
si zavazadla. Jsme totiž přímo v sousedství
vlakového a autobusového nádraží – ve východní části areálu někdejší obuvnické továrny. Tato zajímavá lokalita se postupně
stává dalším živým centrem Zlína. Výhodou
je provázanost knihovny s Krajskou galerií
výtvarného umění a s Muzeem jihovýchodní Moravy, s nimiž máme společné to, že
uchováváme a pečujeme o paměť regionu
a v tom se vzájemně doplňujeme. O provozní zabezpečení a propagaci se stará 14|15
Baťův institut. Myslím si, že jakmile bude
opraveno vlakové nádraží a vznikne nový
dopravní terminál, staneme se ideálním
výchozím místem pro ty, kdo přijedou objevovat kulturu a architekturu Zlína.
Jak se proměnilo knihovnictví za dobu,
kdy v oboru působíte?
Na jednu stranu zásadně díky informačním
technologiím, avšak podstata se nezměnila
a tou je podpora čtenářství a dostupnost
informací a vzdělání pro každého člověka –
nezávisle na jeho sociální situaci. Trendem
posledních let je rostoucí význam veřejných knihoven jako míst pro komunitní,
kulturní a společenské akce, jejichž počet
se během posledních 15 let v knihovnách
Zlínského kraje zdvojnásobil. Kromě toho
se významně posílila možnost knihoven
poskytovat elektronické služby a zpřístupňovat dokumenty v digitalizované podobě.
To je pro budoucí vývoj knihoven klíčové.

Momentálně se řeší spousta legislativních
i finančních otázek s tím souvisejících, aby
lidé tak, jak jsou zvyklí přijít a půjčit si klasickou knihu, měli dostupné i dokumenty
elektronické. V této věci potřebujeme pomoc ze strany státu.

P
hDr. Zdeňka Friedlová. Foto: Jiří Balát

Kdo dnes do knihoven chodí a co lidé čtou?
Jednu pětinu uživatelů tvoří děti do 15 let,
pak je velká skupina studentů – asi jedna
čtvrtina, stejně velký díl představují senioři
a mezi tím je produktivní generace, která
má logicky nejméně času číst, o to víc si
vážíme toho, když si k nám najdou cestu.
Obecně platí, že ženy rády čtou romány ze
života žen, velmi oblíbená je historická beletrie a detektivky. Dále je vidět, že u populárně naučné literatury jsou vedle historie
„v kurzu“ pojednání o zdraví a životním
stylu. Lidé hledají, jak svůj život uspořádat, jak dát do souladu práci a rodinu. Velké
oblibě nejen u mladých se těší komiksové
romány, které se u nás dostaly na vysokou
výtvarnou úroveň. Na velmi hezkých 35 až
40 procentech v celkovém počtu přečteného
se drží česká beletrie. Mezi autory, na něž
máme největší počet rezervací, jsou aktuálně Patrik Hartl, Radka Třeštíková, Robert
Bryndza, Jojo Moyes a Alena Morštajnová.
V roce 2017 byl nejpůjčovanějším českým
autorem v knihovnách v ČR Vlastimil Vondruška se svými historickými romány.
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Pokud jde o druhy dokumentů, výrazně
nám v posledních letech rostou výpůjčky
zvukových knih. Zvyšují se také výpůjčky
elektronických knih, ale tady se pohybujeme zatím v malém zlomku oproti tištěným
dokumentům.
Jsou ve vaší knihovně nějaké „poklady“,
kterých si zvláště ceníte?
Je to regionální fond, který jsme budovali
už v době, kdy jsme byli okresní knihovnou.
Jsou v něm prameny, které se týkají města
Zlína a jeho okolí včetně baťovské historie
a baťovských novin, které jsme při digitalizaci kompletovali ve spolupráci se zlínským
archívem a muzeem. Minulé století máme
velmi dobře zastoupeno a toho si cením.

Máte sama na četbu čas?
Bez čtení bych nemohla být a využívám
volných chvil i při jízdě v MHD. Mám ráda
poezii a také knihy rozhovorů. V poslední
době mě zaujal titul Aleše Palána Raději
zešílet v divočině – povídání s několika samotáři, kteří žijí na Šumavě, anebo rozhovor
téhož autora se zakladatelkou hospicové
péče Marií Svatošovou, kterou mám osobně
velmi ráda. Zajímají mě knihy týkající se
19. století, protože to, co se tehdy odehrávalo, významně předznamenalo vrcholy
a pády století 20. – třeba tím, jak se vytvářely podmínky k nacionalismu. Zároveň
je zajímavé, jak racionálně a efektivně už
tehdy fungovala veřejná správa.
Kdysi se říkalo, že kniha je nejlepší přítel
člověka, sdílíte to tvrzení?
Nejlepší přítel by měl být člověk, který má
také své nedostatky a oponuje vám, což je
potřebné, a to kniha nedělá. Ale je to určitě jeden z velmi dobrých „přátel“, zejména
v těžkých chvílích, když řešíme nějakou
složitou životní situaci a pociťujeme ze
všech stran velký tlak. A najednou v knížce
najdeme oporu, možná i nějaké zrcadlení
a třeba nám dojde, že se motáme v určitém
kruhu myšlenek a otevře se nám nový pohled. Když byla velmi vážně nemocná moje
maminka, četla jsem korespondenci paní
Vaculíkové a pana Koláře, měla jsem na to
čas jen v trolejbuse, a po několik týdnů pro
mě ta kniha byla velmi důležitá. To, že si
v určité chvíli vybíráte nějakou konkrétní
knihu – podle vlastního pocitu a zájmu, to
je velmi demokratický prvek. Vybíráte si
podle vašeho svobodného rozhodnutí, na
základě určitého vzdělání a někdy i doporučení. A právě k tomu knihovny vytvářejí
podmínky – aby člověk věděl, co, kde a jak
hledat, a mohl se vrátit i ke knihám, které
už nejsou běžně dostupné.

Helena Mráčková

jsme zlínský kraj

Tříkrálová
sbírka potvrdila
štědrost dárců

Zlínský hokej má 90 let!
Nejpopulárnější zlínský sport, lední hokej, slaví devadesát let
od svého vzniku. V neděli 13. ledna 2019 to bylo přesně na den
devadesát let, kdy se ve Zlíně uskutečnilo první hokejové utkání.
Hokejisté PSG Berani Zlín nastoupili
k výročnímu utkání na základě hlasování fanoušků v retro dresech ze sezony
1995/1996, kterým dominovala hlava berana a hvězdičky.
Zlínský hokej získal řadu vavřínů, celkem
osm medailí včetně dvou mistrovských titulů v sezonách 2003/2004, 2013/2014,
celkově dvě zlata, čtyři stříbra a dva bronzy.
Lední hokej v Baťově městě je od ročníku
1980/1981 nepřetržitě účastníkem nejvyšší
soutěže a patří k předním celkům české
extraligy. Hokej ve Zlíně vychoval olympijské vítěze, světové šampiony, mistry České

republiky a řadu hráčů, kteří se prosadili na
mezinárodní scéně včetně slavné kanadsko-americké NHL. Posbíral řadu úspěchů na
mládežnickém i žákovském poli a potvrdil
jednu z vůdčích rolí v českém hokeji.
Hokejový klub PSG Berani Zlín se rozhodl
během letošní sezony ocenit tři významné
hokejisty minulosti. Po Bohumilu Koželovi
a Miloslavu Sedlákovi vstoupil jako jedenáctý
v pořadí do pomyslné Síně slávy zlínského
hokeje trojnásobný mistr světa a kapitán
šampionů z jara 2014 Petr Čajánek. Jeho dres
s číslem 16 byl slavnostně vyvěšen ke stropu
Zimního stadionu Luďka Čajky. 
/ror/

Z redakční pošty

Poděkování
Naše maminka, babička a prababička se narodila na podzim
roku 1919, je tedy jen o rok mladší než Československá
republika. Přestože celý život tvrdě pracovala, a ještě dokázala
poradit a pomoct spoustě lidí, až do léta 2018 zůstávala
soběstačná a bojovala statečně se zdravotními problémy i stářím.
Bohužel, i ji dostihly vážné zdravotní problémy, a přes intenzivní
léčbu byl její stav velmi vážný.
V této chvíli nám velmi ochotně vyšlo vstříc
vedení Domova pro seniory Burešov. Už při
první návštěvě nás příjemně překvapilo útulné,
domácké prostředí a vždy velmi vlídný personál. Mrzelo nás, že se babička nedostala do jeho

V letošní Tříkrálové sbírce, která probíhala od 1. do 14. ledna, se ve Zlínském kraji vybralo 14 968 296 Kč.
V celé Olomoucké arcidiecézi, do
níž patří Zlínský kraj, dárci přispěli částkou 29 582 358 Kč, což je
o 1 195 323 Kč více než v loňském
roce. Výsledek sbírky v celé České republice nebyl v době uzávěrky ještě
znám, blížil se však částce 105 milionů korun.
Sbírku inicioval v roce 2000 olomoucký arcibiskup Jan Graubner a během
let, kdy ji organizuje Charita ČR, se
stala největším dobročinným projektem v ČR na pomoc lidem v nepříznivé
životní situaci.
/hm/

péče dřív, dokud by mohla ocenit také možnost
kontaktu s ostatními obyvateli domova a pestrou nabídku zajímavých aktivit.
Od samého počátku se však personál domova babičce věnoval opravdu nadstandardně
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a dokázal naprosto nečekané – dokázal babičce pomoct nejen po zdravotní stránce, byť
samozřejmě všechny potíže zatím odstraněny
nejsou, ale především jí svým laskavým a motivujícím přístupem vrátil chuť do života.
Letos je pro nás nejlepším vánočním dárkem
naše babička, se kterou se můžeme setkávat
v bezpečném prostředí, kde je spokojena s péčí
i novými možnostmi, které jí pobyt v domově umožnil. Velmi vysoký věk přináší životní
nadhled a nenahraditelné zkušenosti, ale také
omezení, která by však neměla způsobit pocit,
že život už nemá cenu.
Profesionalita i lidskost zaměstnanců Domova pro seniory Burešov nám vrátily naši
babičku zpět a v mezích možností, má zase
radost ze života. Chtěli bychom jim tedy alespoň takto poděkovat za náročnou, ale smysluplnou práci.

Rodina Šilova, Havlova a Čechova

Ve Zlíně, 26. prosince 2018

Redakčně kráceno

na závěr

Přečtete si příště...
Profesor Miroslav Bárta je světově uznávaný
egyptolog a archeolog. Přednáší na zahraničních univerzitách, ale také manažerům
nadnárodních firem i velitelům americké
armády. Zabývá se totiž studiem vývoje i zániku civilizací. V jaké fázi je naše společnost
a co nás nejvíc ohrožuje, o tom debatoval
s řediteli krajských škol a také poskytl rozhovor pro náš magazín. 
/hm/

Silné texty, komedie i muzikál
Divadelní sezóna je v polovině
Málokteré jednosouborové divadlo
zvládne jedenáct premiér v jedné sezoně. Jde totiž o výkon na hranici možného. V Městském divadle Zlín se to ale
daří! Sezonu zlínští divadelníci otevřeli
komedií Testosteron o tom, co si muži
myslí o ženách. Jeviště při něm patří
výhradně mužům.
Protipólem je Mikve, intimní drama
pro osm hereček. Upokojenkyně dosud
hrála jen amatérská divadla. Městské
divadlo Zlín je první profesionální scénou, která si na ně troufla. Za tajemným
názvem se skrývá brilantní komedie
z domova pro seniory.
Projektem Masaryk/Štefánik oslavilo
Městské divadlo Zlín spolu s Divadlem

Aréna Bratislava 100. výročí vzniku
ČSR. Vznikla tím výjimečná inscenace, kterou mohou diváci stále vidět ve
Studiu Z.
Na repertoár MDZ zařadilo i hru Hamlet. Proč? Nejvíc prý rezonuje v těch
nejtěžších časech. Titulní role připadla
benjamínkovi souboru Matěji Štruncovi. A na spadnutí je další velká událost –
9. února MDZ uvede českou premiéru
muzikálu Petr a Lucie. Autorem písní je slovenský muzikant Dežo Ursiny
a básník Ján Štrasser. Libreto napsala
Alta Vášová.
A čeká nás ještě science komedie Moskyti, lingvistická komedie Pan Kaplan
má třídu rád nebo Saturnin. 
/vj/

V tajence se dozvíte název představení v Městském divadle Zlín, na které může šťastný výherce získat dvě vstupenky, pokud nám vyluštěnou křížovku se svou adresou a telefonickým kontaktem doručí do 13. února na adresu: Oddělení vnějších vztahů a komunikace Kanceláře
hejtmana, Krajský úřad Zlínského kraje, třída T. Bati 21, Zlín, 761 90. Na obálku prosím napište KŘÍŽOVKA. Tajenka v minulém čísle zněla:
NA PLESE RAKOUSKA-UHERSKA a výherkyní lístků na tento koncert Filharmonie B. Martinů se stala Vlasta Hrdličková z Otrokovic.
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EMOCEMI KUPÉ
BEZPEČÍM SUV
ZLÍN

549 650
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Objevte japonskou technologii bez kompromisů. Nový Eclipse
Cross svým převratným pojetím kombinuje výhody SUV i kupé.
Vychutnejte si dynamické křivky, sportovní jízdu i prostorný
a bezpečný interiér, navíc s pětiletou zárukou. Vyzkoušejte ho!
Kombinovaná spotřeba 6,6–7,0 l / 100 km, emise CO2 151–159 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisu EHK.

UNICARS CZ,
TEČOVSKÁ 1052, ZLÍN – MALENOVICE, TEL.: 577 199 990

NABÍZÍME
PRÁCI:

LIVING THE DREAM

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

Guest

17. 2. ZLÍN Masters of Rock Café
2019

2019

16. 2. HLUK Sportovní hala

‘Perfect in just about every way’  THE TIMES

THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW

SMĚNOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA
▶ třísměnný provoz, praxe v kontrole výhodou

OBSLUHA VSTŘIKOLISU

▶ ochota pracovat v třísměnném provozu (víkendy volné)
▶ práce je vhodná pro ženy, pracoviště v centru Zlína
▶ mzda až 134 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

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISU

▶ montáž, demontáž a seřízení forem do strojů, třísměnný provoz

TOUR JARO 2019

Souboj Rebelu
TouR

Nová
a!
scén

27. 2. BRNO DRFG ARENA
2019

2019

23. 2. ZLÍN Masters of Rock Café

2019

Jedinečný
dvojkoncert

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

PROGRAMÁTOR NC STROJŮ
▶ strojní vzdělání
▶ znalost software Surfcam, WorkNC

největších
československých
legend

hard and heavy!

Známé hity,
nové skladby
a velké
společné finále!
Každý návštěvník koncertu
obdrží u vstupu maxisingl
se společným hitem
Silní a nezlomní!

OBSLUHA CNC STROJE
SUPPORT:

23. 3. ZLÍN Masters of Rock Café
2019

16. 3. Březolupy Sportovní hala
19. 7. Rožnov p/Radhoštěm Koupaliště

MECHANIK VSTŘIKOVACÍCH FOREM

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

▶ požadujeme strojní vzdělání
▶ obsluha 5-ti osého obráběcího centra HERMLE 400

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

Mesit&Röders v.o.s.
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
Staňte se členem týmu – zakládáme si na pracovní kultuře
respektující potřeby zaměstnanců a klademe velký důraz
na příjemné pracovní prostředí.
Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, dodržujeme dohody,
dlouhodobě zajišťujeme meziroční růst mezd.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

OBSLUHA LICÍCH CENTER
VE 3 SMĚNNÉM PROVOZU

Požadujeme:
- samostatnost, zodpovědnost, pečlivost
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
- průkaz VZV výhodou
Nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející firmě
- plný pracovní úvazek
- práce i na DOPP, DOPČ
- práce vhodná i pro absolventy
- odpovídající finanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody
- nástup možný ihned

Kontakt: personalni@roeders.mesit.cz

PODROBNĚJŠÍ
PODROBNĚJŠÍINFORMACE
INFORMACE NA
NA WWW.MESITROEDERS.CZ
WWW.MESITROEDERS.CZ
inzerce

Dokument k jubileu Beranů
Hokejový tým PSG Berani Zlín slaví 90 let.
V rámci oslav chce klub spolu s Pamětí
národa Střední Morava natočit krátký dokument, který by zmapoval historii klubu.
A to prostřednictvím příběhů pamětníků,
kteří se zapsali do srdcí několika generací
zlínských hokejových fanoušků. Na portálu
Darujme.cz běží crowndfundingová sbírka.
Kdokoli může přispět jakoukoli částkou
a pomoci tak zachovat vzpomínky hokejových legend a dalších významných lidí
souvisejících s dějinami hokeje ve Zlíně.

Peníze, které se vyberou, budou použity
na natáčení vzpomínek pamětníků a tvorbu dokumentu. Celkový rozpočet projektu
je 435 000 korun. Prvních 50 000 korun
věnoval generální partner klubu, stavební
firma PSG. Zbytek by organizátoři sbírky
rádi získali z darů příznivců zlínského hokeje, kterým není lhostejná minulost jejich
klubu. Tvůrci by chtěli zachytit příběh zlínských Beranů – aby byl zachován i pro příští
generace. Na projektu se podílí PSG Berani
Zlín a Paměť národa Střední Morava.  /ja/
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VÝROČÍ SOUBORU

ALEXANDROVCI
PO PR VÉ VYST OU PÍ

130 ČLENŮ
SOUBORU

19. 5. 2019 BRNO 25. 5. 2019 OLOMOUC 26. 5. 2019 OSTRAVA
14
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: WWW .TICKET-ART.
CZ

WWW .ALEXANDROVCI. CZ

Roman

Tomeš

Široký sortiment ovocných stromků a keřů
Ovoce a čerstvé mošty přímo od pěstitele
Prodej ovocných stromků začne přibližně v půlce března.
Přesnější informace najdete na našich stránkách

25.
2. brno
fléda
26.
2. OLOMOUC
s-klub
27.
2. ZLÍN
KAVÁRNA TOVÁRNA

ky
ě
v
na
r
tou
019
2

#navekytour

www. romantomes .cz

debutové cd
již v prodeji

vstupenky od 150 kč
předprodej: www.ticket–art.cz

Zámecká 206, Střílky 768 04
kubacek@kubacek.cz
573 375 117
721 064 015
facebook.com/ovocnaskolka

Prodejní doba:
Po - Čt: 8-12, 13-16
Pá: 8-12, 13-17 hodin
So: 8-12 hodin

PROMENS a.s.
„NAŠI LIDÉ UVÁDÍ PLASTY
DO POHYBU A VIZE NAŠICH
PARTNERŮ V REALITU.“
Sídlíme ve zlínské průmyslové zóně a působíme jako vývojový a systémový
dodavatel zákazníků převážně z automobilového průmyslu.
Od roku 2015 jsme součástí nadnárodní skupiny RPC Group a jsme tak
silným a stabilním partnerem nejenom pro naše zákazníky, ale také pro naše
zaměstnance.
Pro své zákazníky vyrábíme velkoplošné plastové díly technologií RIM (reaktivní
vstřikování) a vakuového tvarování. Zajišťujeme komplexní dodávky včetně
všech návazných výrobních procesů, jako je lakování, CNC ořez, svařování
ultrazvukem, lepení a montáž.
Aktuálně obsazujeme pozice
především pro výrobní tým:
Lakýrník
Obsluha CNC
Obsluha lisu
Operátor/ka ořezového robota

Chcete být součástí našeho týmu?
Kontaktujte nás zasláním vašeho CV
na zlin.personalni@promens.com
nebo telefonicky na 577 051 174.
Více informací naleznete na
www.zlin.promens.com

Užijte si wellness
Wellness & spa centrum Augustiniánského domu
již od 490 Kč na osobu.
Cena zahrnuje dvě hodiny vstupu do wellness, župan,

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.augustian.cz
Luhačovice

Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola
mlékárenská Kroměříž

NUDA VE FABRICE?

PŘIDEJ SE K NÁM
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. a 9. 2. 2019
MATURITNÍ OBORY SOŠ:
• Analýza potravin
• Technologie potravin
* zaměření Zpracování mléka

VZDĚLÁVACÍ OBORY VOŠ:
• Technologie a hygiena potravin
• Analýza potravin
• Zpracování mléka

STUDIJNÍ PROGRAM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
(ve spolupráci s UTB ve Zlíně):
• Chemie a technologie potravin
* zaměření Technologie mléka a mléčných výrobků

kontaktní
informace:

Štěchovice 4176/14a, 767 01 Kroměříž
tel., fax.: 573 334 936
http://www.potravinarska-skola.cz
e-mail: info@potravinarska-skola.cz

za 25 000 Kč měsíčně
Jdete do toho s námi? Více na info@tszlin.cz,
tel.: 604 227 954

www.tszlin.cz

