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Hejtman Čunek: Studie proveditelnosti na novou nemocnici je hotová 

Zlínský kraj uzavřel nové smlouvy 
s železničními dopravci

Hejtman Jiří Čunek převzal v polovině března Studii 
proveditelnosti k  Investičnímu záměru týkající se 
výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice od dokto-
ra Martina Šamaje, šéfa týmu přípravného výboru 
pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice. Pří-
pravný výbor tvoří tito odborníci – primáři z kraj-
ských nemocnic MUDr. Jeník, MUDr. Macko, MUDr. 
Latta, MUDr. Kojecký, MUDr. Pelková, MUDr. Tesař, 
MUDr. Gabrhelík, MUDr. Slováček a MUDr. Skládal, 
ale také vedoucí odboru krajského úřadu – za eko-
nomiku Ing. Zmeková, za investice Ing. Pecháček, 
Ing. arch. Hovořáková a další pracovníci úřadu a za 
architekty z  atelier-r Ing. arch. Pospíšil. Nedílnou 
součástí investičního záměru je také urbanisticko-
-objemová studie nebo studie předpokládaného 
dopravního zatížení v Malenovicích. 
� Pokračování�na�str.�5

Hejtman převzal investiční záměr  
od šéfa zpracovatelského týmu

Ploština 19. dubna

Cestující v železniční
stanici Otrokovice
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Smlouvy se společnostmi České dráhy a ARRIVA vlaky, které 
budou od 15. prosince letošního roku zajišťovat veřejnou 
drážní dopravu v regionu, uzavřel v polovině března Zlínský 
kraj. Tyto společnosti nabídly kraji nejnižší nabídkové ceny 
a zároveň splnily stanovené standardy a požadavky. V pro-
sinci tak nastane nová situace, neboť v současné době jsou 
jediným osobním železničním dopravcem ve Zlínském kraji 
České dráhy.  
„Věřím�tomu,�že�příchod�konkurence�na�železnici�bude�přínosem�
pro�občany�našeho�kraje�a�že�oba�dopravci�těch�devět�následují-
cích�měsíců�naplno�využijí�k�tomu,�aby�se�na�nové�období�dobře�
připravili.�Pro�nás�jsou�to�velké�peníze,�které�v�dalších�letech�na�
zajištění�železniční�dopravy�v�kraji�vynaložíme,�ovšem�přinese�
to�s�sebou�významné�navýšení�komfortu�pro�cestující�i�posílení�
počtu�spojů,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.  
� Pokračování�na�str.�4
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TEPLO, 
TICHO, 
BEZPEČÍ...
TO JSOU OKNA 
OD NÁS

Rozšiřujeme pracovní tým o následující pozice:

� MANAŽER STAVEB

� OBCHODNÍ MANAŽER

� MONTÁŽNÍK

� VÝROBNÍ DĚLNÍK

� SKLADNÍK

Více info naleznete na webu firmy nebo v sídle firmy

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. 

PROMENS a.s. 
„NAŠI LIDÉ UVÁDÍ PLASTY 
DO POHYBU A VIZE NAŠICH 
PARTNERŮ V REALITU.“

Aktuálně obsazujeme pozice 
především pro výrobní tým:
Obsluha lisu RIM
Pracovník strojní údržby 
– údržbář, mechanik
Pracovník strojní údržby 
– specialista forem

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

Manipulační dělník - svoz odpadu 
POŽADUJEME:  dobrý zdravotní stav 

 vazačský průkaz výhodou  práce na 2 směny

Nabízíme:
� stabilní práci
� motivující mzdové ohodnocení 
�  nástup možný: 

ihned/dohodou

Benefity:
� pět týdnů dovolené
�  příspěvek na důchodové 

pojištění
� stravenky 100 Kč

V případě vašeho zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: 

mminarikova@tszlin.cz

Personální oddělení – tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

Manipulační dělník odpadového hospodářství + řidič
POŽADUJEME:  řidičský průkaz sk. C 

 průkaz na vysokozdvižný vozík  strojnický průkaz – výhodou

 základní vzdělání – vyučen

Administrativní pracovník
POŽADUJEME:  maturitní vysvědčení

 uživatelská znalost PC  práce na 2 směny

www.tszlin.cz

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
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Josef Zicha: Ploština k lidem stále promlouvá
V dubnu si ve Zlínském kraji každoročně připomínáme 

tragické události, k nimž došlo na samém konci druhé 

světové války na Ploštině, na Vařákových pasekách, v Prlově 

a v Leskovci. Brutálním způsobem byli vyvražděni civilní 

obyvatelé za to, že někteří z nich pomáhali partyzánům. 

Aby Ploština zůstala důstojným pietním 
místem a zároveň zajímavou lokalitou pro 
výchovu a vzdělávání zejména dětí a mlá-
deže, a vůbec pro zachování historické pa-
měti, a zároveň aby tato krásná a trochu 
opomíjená část kraje byla více přitažlivá 
pro návštěvníky, o to usiluje Zlínský kraj 
ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Mo-
ravy ve Zlíně. Jak se vyvíjí tento záměr? 
Nejen o tom, ale také o přípravě stavby 
vlachovické přehrady hovoříme s náměst-
kem hejtmana Josefem Zichou, který má 
na starosti oblast strategického rozvoje 
a územního plánování.

Pane náměstku, netajíte se tím, že máte 
k Ploštině silný osobní vztah a už ně-
kolikrát jste vyjádřil své přesvědčení, 
že Ploština, Vařákovy paseky a Prlov 
jsou místa, která si zaslouží, aby se jim 
dostalo odpovídající pozornosti. Jak na 
to lidé slyší?  
Letos jsem byl překvapen a potěšen tím, 
že za mnou přišli studenti z Univerzity To-
máše Bati s nápadem připomenout v den 
výročí vypálení Ploštiny i tragické 
události Vařákových pasek, 
Prlova i Juříčkova mlý-
na v Leskovci. Navrhli 
založit novou tradici 
a každý rok 19. dubna 
spustit v obecních 
rozhlasech minutu 
„tlukotu srdce pro 
Ploštinu“. Oslovili 
všechny obce v okolí 
i město Valašské Klo-
bouky, aby se do této akce 
zapojily. Je to pěkná idea, 
která svědčí o tom, že to místo 
s lidmi rezonuje a že k nim stále promlou-
vá, což je dobře.

V jaké fázi teď je projekt obnovy piet-
ního místa, na který kraj získal příslib 
dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu? 
Stavební povolení už nabylo právní moci. 
Letos budou pokračovat přípravné práce 
a budou se soutěžit dodavatelé. Cílem je 
vybudovat určitý pietní a zároveň vzdě-
lávací komplex, kde se návštěvníci budou 
prostřednictvím virtuální reality sezna-

movat s tragickým příběhem vypálení 
pasekářské obce. Díky využití moderních 
audiovizuálních prvků lidé uvidí, jak 
Ploština vypadala před vypálením. Reál-

ná podoba osady je naštěstí 
zdokumentována díky tomu, 

že v roce 1944 byla vyfoto-
grafována. Autentické domy, 
studny, hospodářská stavení 
- to všechno tam bude vidět, 
než přijde ten zničující oheň. 
Návštěvníci v projekci uvidí 
vypálené domy i celou další 

historii Ploštiny včetně toho, 
jak se tam skládaly pionýrské 

a svazácké sliby, pořádaly se oká-
zalé oslavy a vlastně vše, co se s pa-

mátníkem dělo až do roku 2019. 

Do jaké míry se tedy změní současná 
podoba Ploštiny?
Bude provedena rekonstrukce stávající-
ho objektu Muzea jihovýchodní Moravy 
a vznikne nové centrum, které poskytne 
zázemí pro návštěvníky. Budou také vy-
tvořeny chodníky a komunikace, které 
umožní pohyb turistů a cyklistů, v plánu 
jsou sadové úpravy terénu, odpočinkové 
zóny a nainstalování informačních tabulí. 
Vše – včetně prvků virtuální reality – má 
být dokončeno v roce 2022.  

Projekt včetně 
prvků virtuální 

reality bude 
dokončen  

v roce 2022.

Kraj okolo Ploštiny je krásný, ale tro-
chu „zapomenutý“, přitom je ideální pro 
cykloturistiku. Počítá se s vytvořením 
nějakých nových tras, které by tudy 
mohly vést?
Momentálně připravují obce v okolí Ploštiny 
ve spolupráci s Lesy České republiky propo-
jení území s regionální dálkovou cyklostez-
kou Bečva – Vlára – Váh s odbočkou v blíz-
kosti Valašské Polanky. Lesy ČR opraví lesní 
cestu na kvalitní cyklotrasu, která povede 
od Polanky přes Trubiska na Ploštinu až do 
Vysokého Pole. Dále bude cyklotrasa po-
kračovat do Újezda, Vlachovic přes Slavičín, 
Šanov až na Horní Súču. Chceme využít síť 
lesních komunikací Lesů ČR, které s tímto 
nápadem přišly – se záměrem pokračovat 
přes státní hranici dál na Slovensko ve spo-
lupráci s Lesy Slovenské republiky. Myslím 
si, že i toto je citlivý způsob, jak lidem „ote-
vřít“ nádhernou krajinu ideální pro pohyb 
v přírodě a zároveň nabídnout příležitost 
„zažít“ kus historie. 

Ve Vlachovicích se také chystá výstavba 
velkého vodního díla, jehož investorem 
bude stát, a kraj se na přípravě tohoto 
projektu významně podílí. Co se teď děje 
se záměrem vlachovické přehrady?
V současné době řešíme připomínková ří-
zení. Na vládu jde návrh usnesení o výkupu 
pozemků v celkové výši přes 700 milionů 
korun. Motivační cena 150 korun za metr 
čtvereční je solidní.  Máme schválenu přelož-
ku komunikace III/4942, respektive silnice 
z Vlachovy Lhoty do Vysokého Pole včetně 
mostu. Letos bude ukončena předprojektová 
příprava, geologický průzkum a geodetické 
zaměření. Výstavba přehrady by měla probí-
hat v letech 2026 až 2030, přičemž uvedení 
do provozu se předpokládá v létě roku 2030.

Dobře znáte území, v němž se vodní dílo 
bude stavět, dokážete si představit, co to 
udělá s krajinou?
O přehradě ve Vlachovicích se uvažovalo 
už od 50. let minulého století kvůli ochra-
ně před povodněmi Pro zdárnou přípravu 
takto významné infrastrukturní stavby je 
nezbytná podpora veřejnosti, samospráv 
a kraje. Vzhledem k sílícímu problému sucha 
a nedostatku vody všichni dotčení vyjádřili 
podporu tomuto záměru, protože nedosta-
tek vody bývá už přímo v této části kraje 
citelný. Takže to vnímám jako nutnost nejen 
já, ale většina z nás, kdo v těch místech žijí. 
Věřím, že přehrada do krajiny zapadne a že 
se stane strategickou zásobárnou vody pro 
celý Zlínský kraj.  Voda je zdroj života a tak 
k tomu musíme přistupovat. 
 Helena Mráčková

���Náměstek hejtmana Josef Zicha. Foto: J. Balát
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Zlínský kraj uzavřel nové smlouvy s železničními dopravci

KNTB musí nadále investovat 
do nezbytných oprav

Známi jsou i noví provozovatelé autobusových linek

Dokončení�ze�str.�1
„Nové�smlouvy�zohledňují�navýšení�objed-
návaných�vlakových�kilometrů�o�34�%�roč-
ně�oproti�současnému�stavu,�což�je�v�České�
republice�ojedinělý�počin,�takto�jednorázově�
navýšit�objednávku.�Věříme,�že�posílení�na-
bídky�vlakových�spojů�přispěje�k�zastavení�
negativního�trendu�úbytku�cestujících�a�při-
lákání�cestujících�nových,“�doplnil Pavel 
Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje 
zodpovědný za oblast dopravy.
Zatímco České dráhy budou na základě 
nových smluv zajišťovat dopravu na lin-
kách v rámci provozních souborů A a C, 
společnost ARRIVA vlaky na linkách spa-
dajících pod provozní soubor B (podrobné 
info v rámečku).

„Jsme�připraveni�poskytovat�ty�nejlepší�služ-
by�po�celou�dobu�trvání�smluv,“ prohlásil 
po podpisu předseda představenstva Čes-
kých drah Miroslav Kupec. Za společnost 
ARRIVA uvedl její generální ředitel Daniel 
Adamka: „Na�tratích,�kde�budeme�jezdit,�
nabídneme�cestujícím�nízkopodlažní�vozidla�
s�klimatizací�a�wi-fi.“
Smlouva se společností ARRIVA je uza-
vřena na deset let, zatímco smluvní obdo-
bí u provozních souborů A a C s Českými 
drahami je pouze čtyřleté kvůli předpo-
kládanému dokončení elektrifikace trati 
Otrokovice – Vizovice. 
Po spuštění elektrického provozu by se 
měly tyto soubory náležitě upravit a vy-
soutěžit nové smlouvy. Jan Vandík

Kromě nových dopravců na železnici jsou 
již známy také společnosti, které budou od 
15. prosince letošního roku po dalších deset 
let provozovat ve Zlínském kraji linkovou 
autobusovou dopravu. Jejich výběr pro cel-
kem šest oblastí schválili v rámci realizované 
veřejné zakázky radní Zlínského kraje. 
„Vybrali�jsme�dopravce,�kteří�pro�tyto�oblasti�
předložili�nejvhodnější�nabídku,�tedy�nejnižší�
cenu,�a�zároveň�splnili�všechny�požadované�
kvalifikační�a� technické�podmínky,“ uvedl 
náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel 
Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
Oproti současnému stavu dojde od prosince 
letošního roku k posílení autobusových linek 
ve Zlínském kraji, celkový počet kilometrů 
bude navýšen o více než 20 %. Dalšími pří-
nosy nového konceptu budou rychlost a pra-
videlnost spojení, modernější vozový park 

(průměrné stáří autobusů maximálně 6 let) 
a díky plánovanému zavedení Integrované 
dopravy Zlínského kraje také příznivá cena 

České dráhy a.s.

Provozní soubor A (dieselová trakce)
linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kromě-
říž – Zlín – Vizovice, Veselí nad Moravou 
– Otrokovice – Zlín, Přerov – Zlín
Provozní soubor C (elektrická trakce)
linka Přerov – Břeclav

ARRIVA vlaky s.r.o.

Provozní soubor B (dieselová trakce)
linky Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – 
Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, Staré 
Město u Uherského Hradiště – Uherský 
Brod – Bylnice, Uherský Brod/Újezdec 
– Luhačovice

jízdného, možnost použití pouze jednoho 
jízdního dokladu i v případě kombinace vlaku 
a autobusu a garantované přestupy (návaz-
nosti) mezi jednotlivými druhy dopravy.
Při předpokládaných výkonech kraj ročně 
dopravcům zaplatí celkově 923,5 milionu ko-
run, tato částka však bude ponížena o tržby 
z jízdného, které budou nově příjmem kraje 
(nyní jsou příjmem dopravců). Konečná roční 
částka se tak bude pohybovat mezi 500 a 600 
miliony korun. V současné době kraj doprav-
cům platí cca 400 milionů korun ročně.   
Smlouvy s dopravci budou podepsány až 
následně, vzhledem ke správnímu řízení, 
vedenému Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže na základě návrhu společnosti Bus-
Line LK s.r.o., která nabídku na služby v kraji 
nepodala, ale vznesla námitku k celkovému 
zadání podmínek soutěže.  /van/

Havarijní stav budov Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si 
jen v letošním roce vyžádá investice ve výši 100 milionů korun na 
nezbytnou údržbu budov v areálu a zajištění ambulantní i lůžkové 
péče o pacienty. „Provoz�se�samozřejmě�nemůže�zastavit�ani�teď,�kdy�
se�řeší�výstavba�nové�nemocnice.�I�v�případě�schválení�konceptu�nové�
nemocnice�musíme�v�příštích�minimálně�pěti�letech�pro�naše�pacienty�
zajistit�kvalitní�péči�ve�stávajícím�areálu,“ řekl Radomír Maráček, 
předseda představenstva KNTB. „Počítáme�především�s�opravami�
dožilé�elektroinstalace�na�několika�odděleních�celkem�za�17�milionů�
korun,�nutná�je�také�modernizace�a�rozšíření�dialýzy�za�14,5�milionu�
a�další�nevyhnutelné�opravy�dosluhujících�budov.�Jako�žádanou�služ-
bu�pro�pacienty�otevřeme�novou�výdejnu�zdravotnických�pomůcek,“ 
sdělil Radomír Maráček. Většina těchto investic je potřebná kvůli 
nevyhovujícímu současnému stavu, který už nesplňuje požadavky 
pro provoz zdravotnického zařízení. /hm/

Vybraní dopravci podle oblastí  

  Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.
  Oblast Uherské Hradiště – ČSAD 

BUS Uherské Hradiště a.s.
  Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a.s.
  Oblast Vsetín – Transdev Morava 

s.r.o. a TQM – holding s.r.o.
  Oblast Valašské Meziříčí – Transdev 

Morava s.r.o. a TQM – holding s.r.o.
  Oblast Valašské Klobouky – ČSAD 

BUS Uherské Hradiště a.s.
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Hejtman Čunek: Studie proveditelnosti na novou 
nemocnici je hotová
Dokončení�ze�str.�1
„Materiál�má�417�stran�a�byl�předložen�k�pro-
jednání�členům�všech�dotčených�výborů�za-
stupitelstva.�Poté�bude�investiční�záměr�pro-
jednán�na�krajském�zastupitelstvu,�které�je�
naplánováno�na�8.�dubna,“ sdělil hejtman Jiří 
Čunek a dodal: „Věřím,�že�po�seznámení�se�se�
zpracovaným�investičním�záměrem�podpoří�
všichni�zastupitelé�výstavbu�nové�nemocnice�
v�Malenovicích,�protože�správnost�našeho�roz-
hodnutí�stavět�novou�nemocnici,�ale�i�výpočet�
ceny�potvrdil�také�posudek�zpracovaný�před-
staviteli�Fakulty�managementu�a�ekonomiky�
Univerzity�Tomáše�Bati�ve�Zlíně,�kteří�jsou�do-
centy�ekonomie�a�podnikových�financí.“

Kraj nemocnici ufinancuje
Hejtman Jiří Čunek dále říká: „Tato�studie�
a�další�materiál�prokázaly,�že�výstavba�nové�
nemocnice�je�daleko�jednodušší,�rychlejší�a�pro�
kraj�ekonomicky�výhodnější,�a�to�z�toho�důvo-
du,�že�nová�nemocnice�má�rozpočet�8�miliard�
korun�a�rekonstrukce�staré�by�stála�minimálně�
10�miliard�korun.�Finanční�analýza�ukázala,�že�
kraj�postavení�nové�nemocnice�z�ekonomického�
hlediska�ufinancuje. Tyto�závěry�potvrdila�také�
banka,�které�jsme�analýzu�nechali�posoudit.“

 Primáři: Rekonstrukce je krok zpět
„Myšlenka�případné�rekonstrukce�budov�stá-
vající�nemocnice�by�znamenala�přijmout�fakt�
více�než�dvanáct�let�trvalých�stavebních�pra-
cí,�strádání�pro�pacienty�i�personál,�přičemž�
výsledným�stavem�bude�nemocnice�s�mnoha�
budovami,�s�velkými�vzdálenostmi,�stále�ne-

���Nová nemocnice bude mít moderní a funkční vzhled. Foto: vizualizace

���Studie prostorového uspořádání nové nemocnice. Foto: vizualizace

moderní�a�´pouze´�rekonstruovaná,“ uvedl 
primář Jozef Macko za členy přípravného 
výboru a dodal: „Lze�si�obtížně�představit,�že�
při�znalosti�těchto�faktů�je�možno�z�pohledu�
odborného,�medicínského,�ale�i�ekonomického�
něco�namítat�proti�nové�nemocnici,�která�za-
jistí�vysoký�standard�léčebné�a�ošetřovatelské�
péče,�a�která�bude�znamenat�výrazný�krok�
k�moderní�medicíně�21.�století.�Při�rekonstruk-
ci�by�zřejmě�muselo�navíc�dojít�k�dočasnému�
přesunu�některých�oddělení�do�jiných�nemocnic�
Zlínského�kraje.“�
Primář Jiří Latta komentuje projekt takto: 
„Strávili�jsme�mnoho�měsíců�nad�přípravou�
tohoto�projektu�a�zároveň�jsme�někteří�byli�
před�10�lety�u�starého�projektu�rekonstrukce�
současného�areálu,�a�je�nám�všem�naprosto�
jasné,�že�rekonstrukce�je�návratem�do�minu-
lého�století.“

Co bude s areálem KNTB?
Na dalším využití současného areálu 
KNTB spolupracuje kraj s městem Zlín. 
Vytvořená pracovní skupina řeší vyu-
žití stávajícího areálu nemocnice, ve 
kterém se počítá s vybudováním nové 
městské části, zamýšlená je výstavba 
startovacích bytů pro mladé, stejně tak 
i výstavba běžných bytů nebo zařízení 
sociálních služeb pro seniory. 

Odborný posudek říká:
„Nová stavba je z důvodu rekonstrukce 
objektů za provozu výrazně organi-
začně jednodušší. Výstavba nové ne-
mocnice by také umožnila významné 
zefektivnění provozu nemocnice, ze-
jména z pohledu optimalizace veške-
rých interních procesů i ve vazbě na 
trendy tzv. jednodenní chirurgie atd. 
Přestavba KNTB v současné lokalitě 
má významné dopady na provoz ne-
mocnice jako takové ve formě staveb-
ních, bouracích a dalších prací, které 
rekonstrukce vyvolá, stejně jako doda-
tečných vícenákladů např. na stěhová-
ní oddělení dotčených rekonstrukcí.“

Celkové kapacity nové nemocnice
Ambulantních klientů denně: 2 500 
osob 
Zaměstnanců: 2 100 osob / 1 600 osob 
v hlavní směně
Lůžek: celkem 925, z toho:
778 lůžek – klasická a intenzivní lůžka
147 lůžek – dospávací pokoje, jedno-
denní stacionáře

 
 Adéla Kousalová
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��Učitelé si odměnu zaslouží. Foto: Jiří Balát

���Akce propagující regionální zemědělství jsou v kraji oblíbené. Foto: Agrární komora Vsetín

Dotaci 124,4 milionu korun obdrží od státu Zlínský kraj na 

částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních 

škol a školních družin v letošním roce. 

Přidělení dotací 250 000 korun Agrární komoře Valašska na 

uspořádání Ovčáckého dne na Valašsku 2019 a Agrární komoře 

Zlín na organizaci soutěže Perla Zlínska projednali krajští radní 

a doporučili krajskému zastupitelstvu jejich schválení.

Kraji se podařilo získat od státu peníze 
na navýšení platů pedagogů

Pomoc regionálním zemědělcům

Víte o někom,  
kdo obětavě 
pečuje o své 

blízké?

Dotace na 
kulturní akce

„Co�se�týká�kvality�vzdělávání�na�školách,�patří�
Zlínský�kraj�podle�průzkumů�dlouhodobě�na�
přední�místa�v�České�republice.�A�to�navzdo-

„Ovčácký�den�na�Valašsku�i�soutěž�Perla�Zlínska�
jsou�tradiční�a�u�veřejnosti�velmi�oblíbené�akce,�
které�pomáhají�propagovat�zemědělství�a�po-
travinářství�našeho�regionu,�a�proto�si�zasluhu-
jí�podporu�kraje,“ uvedla radní pro zeměděl-
ství a životní prostředí Margit Balaštíková. 
Již v únoru schválili krajští zastupitelé dotaci 

250 000 korun Okresní agrární komoře Kro-
měříž na uspořádání Dožínek Zlínského kraje 
2019 a Agrární komoře Uherské Hradiště na 
zajištění soutěže TOP Víno Slovácka 2019. 
Na podporu akcí propagujících regionální 
zemědělství a potravinářství tak má kraj 
letos vyčleněn milion korun.  /van/

Zlínský kraj vyhlašuje 3. ročník ankety 
Ocenění pečujících osob ve Zlínském 
kraji pro rok 2019 s uzávěrkou nomi-
nací do konce letošního srpna. Návrhy 
nominací je možné zasílat na odbor so-
ciálních věcí krajského úřadu. Vyhláše-
ní výsledků ankety a předání ocenění 
pečujícím se předpokládá v prosinci.
„Oceněné�osoby�vybíráme�ve�dvou�ka-
tegoriích�–�pečující�osoba�a�pěstoun.�
Hlavní�myšlenkou�ankety�je�ukázat�na�
konkrétních� příkladech,� že� pečovat�
v�domácím�prostředí�lze.�Jde�nám�o�zvi-
ditelnění�a�podporu�občanů�v�jejich�roz-
hodnutí�pečovat�o�své�blízké�v�domácím�
prostředí,�nebo�pro�výkon�pěstounské�
péče,“ sdělila radní pro sociální zále-
žitosti Michaela Blahová.
V letošním roce se předpokládá udělení 
ocenění třem pečujícím z obou katego-
rií, kterým bude předán finanční dar 
ve výši 15 000 korun. Mimo to může 
být navrženo také udělení mimořád-
ného ocenění dalším pečujícím osobám 
a pěstounům, které již není spojeno 
s finančním darem, ale pouze s věcnou 
odměnou.  /mid/

Téměř 3 miliony korun odsouhlasila 
Rada Zlínského kraje na podporu kul-
turních aktivit konaných v letošním 
roce. „Program�umožňuje�podpořit�kul-
turní�akce�z�oblastí,�jako�je�například�
estetická�výchova�dětí�a�mládeže,�rozvoj�
amatérské�a�místní�kultury�či�umělec-
kých�řemesel,“�popsal krajský radní pro 
kulturu Miroslav Kašný. Do letošní 
výzvy přihlásily spolky a organizace 
aktivní v kultuře z celého Zlínského 
kraje celkem 101 projektů. „Podporu�
získaly�například�Dny�zahrad�a�zámku�
v�Kroměříži,�Historické�dny�na�tvrzi�Ku-
rovice,�výstava�Příběhy�hradů�Zlínského�
kraje,�Noc�kostelů,�folklorní�festival�Léto�
na�Soláni,�Škola�mladých�odzemkářů,�
Celonárodní�Orelské�setkání�na�Svatém�
Hostýně�a�mnoho�dalších�zajímavých�
akcí,“ uvedl Miroslav Kašný. Minimální 
výše podpory formou dotace na jeden 
projekt činí 10 000 korun, maximální 
pak 70 000 korun.  /mid/

ry�tomu,�že�platy�těch,�kteří�se�v�našem�kraji�
o�vzdělání�a�výchovu�ve�školách�starají,�jsou�ve�
srovnání�s�ostatními�kraji�nejnižší.�Vyvíjel�jsem�
proto�souvislý�tlak�na�Ministerstvo�školství,�
mládeže�a�tělovýchovy,�aby�tento�neudržitelný�
stav�řešilo.�Jsem�velmi�rád,�že�to�začíná�přiná-
šet�své�výsledky,“�sdělil krajský radní Petr 
Gazdík, zodpovědný za školství.
Částka je určena na posílení výše nenáro-
kových složek platů celkem 7 600 pedagogů 
v mateřských školách, základních školách, 
středních školách včetně konzervatoře a ve 
školních družinách.
„Jsou�to�peníze�navíc�oproti�plánovanému�na-
výšení�platů�učitelů�o�15�%,�i�když�se�částky�
u�jednotlivých�škol�budou�lišit�podle�naplně-
nosti�tříd,“ doplnil Petr Gazdík.  /van/
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Dárcům kostní dřeně, kteří byli v loňském roce vybráni 

jako vhodní adepti, a mohli tak zachránit život konkrétním 

pacientům, poděkoval za jejich odvahu a obětavost hejtman Jiří 

Čunek. Jedenáct občanů Zlínského kraje od hejtmana dostalo 

záslužné vyznamenání II. stupně, pamětní list a dárkový koš.

Díky možnosti darovat kostní dřeň si 
uvědomili cenu vlastního zdraví 

���Na snímku zleva Radek Zaoral, Martin Navláčil, Jan Vojkůvka, hejtman Jiří Čunek, Zdeňka Wasserbauerová, vpředu Klára Škrášková, za ní Vendula Ordelto-
vá, Tomáš Urban a Martin Šidlík (ostatní se omluvili a ocenění jim byla předána dodatečně). Foto: Jiří Balát

úžasná�věc.�Sami�pak�mluví�o�tom,�jak�je�to�
obohatilo�a�že�měli�ohromnou�radost.�Ně-
kteří�také�až�v�nemocnici�začali�přemýšlet�
o�svém�zdraví�a�začali�si�ho�vážit.�Myslím�
si,�že�potřebujeme,�aby�byl�tento�altruis-
tický�pocit�prostoupen�společností,�a�pak�
nám�bude�lépe�–�všem,�protože�si�budeme�

nejen�vážit�svého�zdraví,�
ale�uděláme�něco�i�pro�to,�
aby�i�jiní�byli�zdraví,“ řekl 

hejtman Jiří Čunek.
Dárce do sídla Zlínského 
kraje doprovodila Zdena 
Wasserbauerová, dlou-
hodobě činná v náboru 
lidí do Českého národní-

ho registru dárců kostní 
dřeně, který bývá organi-

zován například při Dni Zlín-
ského kraje či při jiných krajem 

podporovaných velkých společen-
ských akcích.
„Už� jsem�toho�chtěla�několikrát�nechat,�
protože�jsou�tady�určité�roky�i�zdravotní�
problémy,�ale�když�vidím�výsledky,�zase�
mě�to�povzbudí�pokračovat,“ řekla Zdena 
Wasserbauerová. O tom, že její dvace-
tiletá vytrvalá snaha o získávání dárců 
motivovaná zpočátku osobním úsilím 

o záchranu vlastního vnuka, nese dobré 
plody, svědčí fakt, že vloni bylo v ČR pro-
vedeno 143 transplantací kostní dřeně, 
přičemž v 38 případech to bylo od čes-
kých dárců a z toho 11 bylo ze Zlínského 
kraje. 
Oceněnými dárci za rok 2018 ve Zlín-
ském kraji jsou: Michaela Bílková, 
Ing. David Brzobohatý, Martin Navláčil, 
Vendula Ordeltová, Dominik Šebický, 
Martin Šidlík, Klára Škrášková, Tomáš 
Urban, Jan Vojkůvka, Radek Zaoral a Da-
vid Zimčík.
Český registr dárců kostní dřeně, dnes 
Český registr dárců krvetvorných buněk, 
vznikl v roce 1991 v pražském Institu-
tu klinické a experimentální medicíny 
(IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 
registrů po celém světě.  /hm/

O svůj dojem z dárcovství se podělil Mar-
tin Navláčil, který se od kolegů v práci 
dozvěděl o náborové akci nazvané Jedu 
na dřeň. „Právě�tam�jsem�se�přihlásil�do�
registru�s�tím,�že�to�byla�týmová�firemní�
akce�–�chodíme�společně� i�darovat�krev.�
A�samotný�odběr?�Byly�to�asi�nejkrásnější�
dva�dny� loňského�roku,�kdy� jsme�
s�celou�rodinou�vyrazili�do�Plz-
ně�–�do�Centra�dárců�kostní�
dřeně.�Hodně�mi�to�změnilo�
život:�Začal�jsem�následně�
na�to�sportovat,�což�jsem�
předtím� nerealizoval.�
Bylo� to�pro�mě� spojení�
se� s� někým,� koho� jsem�
sice�neznal,�ale�cítil� jsem�
velkou�naději,�že�mu�můžu�
pomoci.�Vzkázal�bych�všem,�
kdo�váhají,�aby�neměli�strach,�
protože�strach�toho,�kdo�váhá,�je�mno-
hem�větší�než�strach�samotného�dárce,“ 
řekl Martin Navláčil.
Hejtman Jiří Čunek všem poděkoval 
a ocenil jejich přístup. „Každý�dárce�pře-
dává�nějaké�dobro�a�daleko�lepší,�než�když�
jsou�to�peníze,� je� to,�když�dává�něco�ze�
sebe.�Pokud� lidé�dávají�krev�nebo�kost-
ní�dřeň�a�vidí�pak�ten�výsledek,�tak� je�to�

„Odběr mi změnil 
život – začal jsem 
sportovat,“ říká 
Martin Navláčil

Podmínky vstupu  
do registru
•  věk od 18 do 40 let věku (evidence 

v databázi registru do 55 let věku 
dárce)

•  ochota pomoci jakémukoli pacien-
tovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

•  hmotnost více než 50 kg
•  výborný zdravotní stav (žádné 

závažné onemocnění – ani v mi-
nulosti)

•  bez trvalé medikace a léčby (vý-
jimkou je antikoncepce)

•  ochota podstoupit odběry krve 
a případná další vyšetření

•  ochota věnovat svůj čas a pohodlí 
•  veřejné zdravotní pojištění platné 

v ČR
Více na www.kostnidren.cz
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Kraj ocenil 
nejlepší weby

Tradiční sklářská škola slaví a vystavuje

Vyzkoušeli si technický důvtip a zručnost

Družstvo aerobiku 
zazářilo v Belgii

Nový rektor

Zástupcům měst a obcí, které se letos 
nejlépe umístily v krajském kole soutě-
že Zlatý erb o nejlepší webové stránky 
a elektronickou službu, předal ocenění 
radní pro školství a informatiku Petr 
Gazdík. V kategorii měst zvítězily Va-
lašské Klobouky, mezi obcemi se z pr-
venství radoval Provodov a cenu za nej-
lepší elektronickou službu si vydobyl 
Zlechov. 

„Třičtvrtiny“ je název výstavy, kterou k 75. výročí svého založení uspořádala 
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí. Výstava je 
instalována v druhém poschodí zámku Žerotínů. Až do 28. dubna si zde zájemci 
mohou prohlédnout práce žáků a pedagogů této výjimečné vzdělávací instituce, 
při níž působí také v ČR ojedinělé výzkumné pracoviště – Glass Centrum.  

V Experimentariu SPŠ Otrokovice proběhlo 3. krajské kolo akce Talenty pro fir-
my „T-PROFI“. Jde o soutěž týmů, v nichž figurují žáci základních a středních škol 
a zástupci konkrétní firmy. Během tří hodin musí družstvo ze stavebnice Merkur 
sestrojit funkční technické zařízení podle zadání. Cílem je rozvíjet u žáků i studen-
tů manuální dovednosti, kreativní myšlení a posílit prestiž technických profesí.

Závodníci MV TEAM Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně se pod vedením trenérky Moniky 
Váňové v březnu zúčastnili mezinárodních zá-
vodů ve sportovním aerobiku FISAF v Belgii. 
Domů dovezli 8 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzo-
vé medaile. Družstvo podporuje svými dota-
cemi také Zlínský kraj.

Slavnostní inaugurací byl symbolicky uveden do 
funkce rektora UTB ve Zlíně prof. Vladimír Sedla-
řík. Od svého předchůdce převzal akademické 
symboly a následně složil slavnostní rektorský 
slib. Profesor Sedlařík na UTB založil vlastní vý-
zkumnou skupinu zabývající se bioaktivními po-
lymerními systémy. Od roku 2012 působil jako 
prorektor pro tvůrčí činnosti a od roku 2016 jako 
ředitel Centra polymerních systémů.

���Foto: Jiří Balát

���Foto: Jiří Balát

���Foto: MV TEAM

���Foto: UTB

���Foto: Jiří Balát
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JSME ZlínSký kraJ

Zlínský kraj získal stříbro
Dvě stříbrné medaile v 7. ročníku celostátní 

ankety Kraj mého srdce za rok 2018 získal 

Zlínský kraj, a to ve dvou kategoriích: „Folklor 

a tradice“ a „Lázně, lázeňství, wellness“. Ceny 

převzal radní Jan Pijáček, zodpovědný za 

cestovní ruch a řízení dotačních programů.

„Velmi�si�vážím�ocenění�Zlínské-
ho�kraje�v� této�prestižní�anketě,�
v� níž� jsme� za� rok� 2018� docílili�
vzestupu� ve� všech� kategoriích.�
To,� že� jsme� se� v� lázeňství� umís-
tili�hned�za�´lázeňským�
gigantem´� –� Karlovar-
ským� krajem� –� vní-
mám� jako� velikou� čest�
a�uznání�vysoké�kvality�
služeb�lázeňství�v�našem�kraji.�Je�
to�ocenění� všech,� kdo�v� této�ob-
lasti� podnikají,� pracují� a� snaží�
se� o�maximální� spokojenost� kli-
entů,�kteří� to�pak�v�anketě� také�
umí� ohodnotit,“ řekl radní Jan 

Pijáček. Zlínský kraj zazname-
nal oproti minulým ročníkům 
vzestup i v dalších kategoriích, 
jako je například pěší turistika, 
výlety s dětmi, cykloturistika, 

zimní dovolená, letní 
dovolená, památky 
a historická místa. 
Slavnostní akt probě-
hl v Praze v první den 

veletrhu cestovního ruchu Ho-
liday World 2019, pořádaného 
společností ABF EXPO PRAHA. 
Právě ta je – spolu s redakcí ča-
sopisu Kam po Česku – vyhlašo-
vatelem ankety. /hm/

Začíná turistická sezona, a tak se ptá-
me, čím letos přispěje vaše organizace 
k tomu, aby se turisté a návštěvníci 
ve Zlínském kraji dobře cítili? Na co 
se momentálně nejvíc koncentrujete?

Náš kraj je jedinečný a tuto skutečnost 
šíříme dál do celého světa. Snažíme se 
budovat svéráznou a jasně definovatel-
nou identitu naší turistické oblasti a tím 
otevřít Východní Moravu okolnímu svě-
tu, přijíždějícím turistům. 
Zároveň budujeme obecné povědomí 
o kraji a jeho zajímavostech také u míst-
ních obyvatel, protože i my samotní 

ředitelku Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy 

Petru Psotkovou

Otázky pro

Regionální kalendář akcí v kraji
Hledáte tipy na zajímavé akce ve vašem městě? Chcete zjistit, co se 
děje, zdali vám neuniká třeba přednáška na téma, které vás zají-
má? Rádi byste navštívili výstavu, koncert, divadelní představení 
nebo sportovní klání? Už rok je tu pro vás Regionální kalendář 
Zlínského kraje (www.regionalnikalendar.cz), který na jednom 

místě nabízí rychlé a přehledné informace. Jak to funguje? Nej-
prve je nutno zvolit město, které vás zajímá. Poté zvolte typ akce 
a požadovaný termín. Využít lze také fulltextové vyhledávání. Do 
zveřejňování akcí na portálu se mohou zapojit i jejich organizátoři. 
Pro ně je určena záložka Vložit novou akci. Po jejím rozkliknutí je 
možno prostřednictvím předem vytvořeného formuláře vyplnit 
veškeré důležité informace.  /jv/

se neustále přesvědčujeme o tom, že 
zde pořád máme co objevovat a kam se 
vracet. Hodně usilujeme o to, abychom 
pochopili aktuální potřeby a možnosti, 
které mají poskytovatelé služeb v ces-
tovním ruchu, jako jsou hoteliéři, re-
stauratéři, provozovatelé sportovních 
areálů, muzeí, pořada-
telé veřejných akcí, ale 
také jednotlivci, nadšen-
ci fotografové, sportovci, 
ochotníci a další, kdo se 
starají o zábavu, oddech 
a relaxaci ostatních. 
Rozličné subjekty a ak-
téry cestovního ruchu 
se snažíme propojovat, 
a tím přispívat k vytváření 
spolupracujícího prostředí, 
což pak vede k větší konkuren-
ceschopnosti kraje jako celku. Sna-
žíme se trochu měnit i komunikaci vůči 
veřejnosti. Dřív byl dáván velký důraz 
na dílčí lokality, mikroregiony, oblasti 
a podoblasti, ale my bychom se rádi víc 

soustředili na nabídku konkrétních pro-
duktů s ohledem na potřeby zákazníků 
– turistů. 
Jak využíváte marketing?
Chceme, aby byl moderní, účinný, jed-
noznačný a atraktivní jak v obsahu, tak 

ve využívaných nástrojích. Důleži-
tým základem je webový portál 

www.vychodni-morava.cz 
s obsáhlou databází loka-

lit a služeb, kterou pra-
videlně aktualizujeme, 
dále to jsou sociální sítě 
Facebook a Instagram. 
Rádi bychom v budouc-

nu více zareagovali na 
zvyšující se význam videa 

v marketingu a vyhodnocu-
jeme i další progresivní novin-

ky v oblasti komunikace. Budeme 
vždy rádi za zpětnou vazbu od čtenářů 
a uživatelů těchto aplikací, které co nej-
více přizpůsobujeme lidem a jejich zá-
jmům. /hm/

���Radní Jan Pijáček (vlevo) převzal ocenění pro kraj. Foto: archiv pořadatelů
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kaM Za kulturOu

První část je věnována tradičním batiko-
vaným kraslicím z Vizovic a okolí. „K�vidění�
jsou�více�než�dvě�stovky�malovaných�slepičích,�
husích�a�dokonce�i�pštrosích�vajíček,�dále�ná-
stroje�na�jejich�zdobení�či�rozmanité�kraslicové�
motivy�i�desítky�kraslicových�veršů,“ popisuje 
kurátorka výstavy, etnografka Muzea regi-
onu Valašsko Milada Fohlerová. Nejstarší 
malovaná vajíčka na výstavě pocházejí z 50. 
let 20. století ze soukromé sbírky rodu Ha-
lových, který sehrál klíčovou roli v revitali-
zaci jejich výroby. Současnou tvorbu tvoří 
kraslice Jarmily Adamcové a Anny Krocové 

z Vizovic. I v druhé části výstavy se návštěv-
níci setkají s desítkami kraslic, tentokrát 
ovšem zdobených drátem, jenž je doménou 
dráteníka Pavla Adamce. „Jeho�rozmanitá�
tvorba�zahrnuje�jednak�klasické�drátenictví�
spočívající�v�opravě�keramických�nádob�a�vý-
robě�užitkových�drátěných�výrobků,�jednak�
umělecké�výtvory�z�drátu,“ uvedla Fohlero-
vá. Vše je doplněno o drátěné předměty 
ze sbírek muzea – starodávné výrobky 
slovenských dráteníků, o jejichž životě 
se zde také dočtete. Výstava potrvá do 
5. května.  Jiří Koňařík

Vsetínský zámek nabízí 
kraslice a dráty 

���Výstava na vsetínském zámku. Foto: Muzeum regionu Valašsko

Dvě zdánlivě nesourodá témata – kraslice a drátenictví – spojuje 

výstava Pavla a Jarmily Adamcových z Vizovic, kterou pořádá 

Muzeum regionu Valašsko na vsetínském zámku.

Velikonoční 
tradice v Rymicích

Galerie přibližuje 
historii podniku ETA

Film představí  
Malé velké herce

Literární jaro 
v krajské knihovně

Hrad Malenovice 
otvírá své brány

Muzeum Kroměřížska zve na akci Veliko-
noce v Rymicích, která se koná v neděli 
14. dubna 2019 dopoledne od 10.00 do 
12.00 a od 13.00 do 15.00 v prvním patře 
renesanční tvrze v Rymicích. Na progra-
mu jsou ukázky tradičního velikonočního 
pečiva, výroba velikonočních dekorací 
a zdobení kraslic metodou voskové re-
zerváže a voskového plastického reliéfu. 
Každý si odnese vlastní výrobek. Vstupné 
10 Kč za osobu.  /mk/

Výstava „ETA – Umění (a) spotřebiče“ 
je uspořádána ve spolupráci s Východo-
českou galerií v Pardubicích a Národním 
technickým muzeem v Praze. Věnuje se 
historii podniku ETA (Elektro-Praga 
Hlinsko), který byl monopolním výrob-
cem elektrospotřebičů pro domácnost. 
Od poloviny padesátých let také měli 
velký podíl na návrzích průmysloví vý-
tvarníci. Klíčovou osobností byl Stanislav 
Lachman, jeden z nejvýznamnějších čes-
kých designérů 20. století, který je pode-
psán pod většinou zdejších výrobků do 
roku 1989. Více na www.galeriezlin.cz 
a www.14-15.cz. /bab/

V Dílně Městského divadla Zlín bude 
24. dubna v 18.00 promítán časosběr-
ný film k unikátnímu projektu Malí 
velcí herci spolku Zuška? Zuška! I díky 
podpoře Zlínského kraje vzniklo před-
stavení Povídky z jedné a druhé kapsy, 
které je jedinečné tím, že na pódiu vedle 
profesionálních herců excelují i vybraní 
žáci základních uměleckých škol. Ještě 
předtím – v 17.00 se ve foyer Městského 
divadla Zlín uskuteční vernisáž výstavy 
komiksů na motivy Čapkových Povídek. 
Vytvořili je žáci výtvarných oborů ve-
řejných základních uměleckých škol ve 
Zlínském kraji.  /zus/

V dubnu (zatím o víkendech) otevře 
návštěvníkům znovu své brány hrad 
Malenovice, který je jedním z nejlépe 
dochovaných hradů Moravy a uchovává 
i po staletích stavební prvky gotické, re-
nesanční i barokní. Hrad založil morav-
ský markrabě Jan Jindřich už v polovině 
14. století. Majitelé se zde střídali často 
– posledními byli až do roku 1945 Štern-
berkové. Dnes hrad i přilehlou hájenku 
spravuje Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně. Otvírací doba v dubnu: SO–NE 
10.00–12.00 a 13.00–16.00, ve všední dny 
na objednávku. Kontakt:  577 103 379. 
Více na www.muzeum-zlin.cz. /bab/

Přelom dubna a května již tradičně pat-
ří festivalu autorských čtení a besed se 
spisovateli Literární jaro Zlín, jehož hlav-
ním pořadatelem je krajská knihovna. 
Letošní desátý jubilejní ročník se koná od 
23. dubna do 7. května ve 14|15 BAŤOVĚ 
INSTITUTU. Návštěvníci se mohou těšit 
na řadu významných osobností současné 
literatury. Pozvání přijali spisovatelé žijící 
v zahraničí – Dora Kaprálová, Stanislav 
Struhar či Jaroslav Rudiš, autorka nomi-
novaná na Magnesii Literu 2019 Radka 
Denemarková, své nové knihy předsta-
ví Emil Hakl, Viktorie Hanišová, Radek 
Malý, Marek Šindelka. Celý festival bude 
provázet výstava Rakouského kulturního 
fóra Sigmund Freud – odhalení 21. století. 
Záštitu převzali krajský radní Miroslav 
Kašný, náměstek primátora města Zlína 
Miroslav Adámek a České centrum Mezi-
národního PEN klubu s odbornou garancí 
Antonína Bajaji. Více na www.literarni- 
jaro.cz a na www.kfbz.cz.  /bab/
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rOZHOVOr

V roce 1992 spoluzaložil Kovárnu VIVA. Od roku 2015 je 

prezidentem Zlín Film Festivalu – Ing. Čestmír Vančura. Letos 

zvítězil v krajském kole soutěže EY Podnikatel roku, navíc získal 

Cenu České televize za Podnikatelský přínos kultuře a umění. 

Čestmír Vančura: Role šéfa není 
v tom, aby se chytal za hlavu

Pane Vančuro, co je předpokladem toho, 
aby člověk v byznysu uspěl?
Musíte to chtít opravdu dělat, potom se 
spoustu věcí naučíte. Hodně se dozvíte od 
svých spolupracovníků, také od svých zá-
kazníků i od svých konkurentů. Samozřejmě 
musíte svému povolání mnoho věcí podřídit.
To asi platí obecně, pokud člověk chce být 
v oboru respektovaný, ale máte nějakou 
osobní teorii úspěšného podnikání?
To prvotní je nezklamat své okolí, své spo-
lupracovníky a zákazníky, je dobré navázat 
na tradici. Zlínské strojírenství vždy mělo 
vysoký kredit, i když kovařina stála trochu 
stranou. Když jsme začínali, byla to bezvý-
znamná dílna. Měli jsme ale ambici udělat z ní 
dobrou firmu, mezi jejíž zákazníky budou pa-
třit ty nejlepší světové nebo alespoň evrop-
ské podniky, a to se nám postupně podařilo.
Musí být podnikatel i tak trochu predátor 
a mít „čich na kšeft“?
Úspěšnost v každém oboru stojí na invenci 
a záleží na tom, jaké si vyberete spolupra-
covníky. Samozřejmě když je člověk v čele 
firmy, je zodpovědný za to, kterým směrem 
jít. Musíte oboru rozumět a obchod je jeho 
přirozenou součástí. Potřebujete určitou 
předvídavost, protože většina věcí, jimiž se 
zabýváme, míří do budoucnosti, vše se musí 
nastavit tak, aby to fungovalo. A pak řešíme 
provozní záležitosti: jak zvládnout nárůst 
objemu práce, nebo naopak, jak se vyrovnat 

s krizemi. Zažili jsme brutální krizi v roce 
2009, kdy jsme museli činit rozhodnutí v si-
tuacích, v nichž nelze vyhovět všem, ani sobě.
Napadá mě, že v byznysu je intuice stejně 
důležitá jako v umění – víc než nějaké 
logické racionální vzorce…
Univerzální recept neexistuje, to by všichni 
byli jenom úspěšní. Určité charakteristiky 
člověk asi musí mít, aby obstál: vysoký práh 
bolesti a dostatek energie. A musíte mít ko-
lem sebe ty správné lidi – nejen na vedoucích 
pozicích, ale na všech článcích. 
Jaké jsou dnes podmínky pro ty, kdo chtějí 
podnikat? 
Jsou pro všechny stejné, moc nezáleží na tom, 
v jaké je to době. I krize je příležitost. Hodně 
věcí se díky ní naučíte, pokud chcete. My jsme 
v roce 2009 měli v některých měsících pokles 
i 75 procent objednávek. To bylo tvrdé. Buď 
propadnete panice, anebo si řeknete, že nic 
netrvá věčně a dokážete to. Je pro to nutné 
zvládnout řadu věcí, řízení zásob, cash flow, 
personální otázku. Když situace zasáhne 
větší počet lidí, jimž se výrazně omezí příjem, 
nebo se s nimi musíte na čas rozejít, je to těž-
ké. Jste jim blízko a nesete si i jejich starosti: 
mají hypotéky, půjčky. Od toho se nedokážete 
úplně odstřihnout. To vás nutí věci rychle 
vyřešit. Ale přesto je někdy potřeba udělat 
i to, čemu všichni kolegové nerozumí, a věřit, 
že to bylo správné. Role šéfa není v tom, aby 
se chytal za hlavu. 

Co podnikatelům nejvíc komplikuje život?
Teď jsme na vrcholu, kdy se všem daří, a to 
doprovází veliké plýtvání. Už před pěti lety 
jsme věděli, že lidé budou chybět, ale z úrov-
ně centrálních orgánů se nedělo nic. Když 
jsme ve firmě zvyšovali výrobu, neplánovali 
jsme masivní nárůst počtu zaměstnanců, 
ale snažili jsme se zvýšit produktivitu, aniž 
by lidé museli pracovat rychleji. To se nám 
hodně vyplatilo. Stát v době, kdy firmy začaly 
signalizovat nedostatek lidí, poskytoval do-
tace na zřizování nových provozů a podniky 
se musely zavázat, kolik zaměstnají nových 
lidí, to vůbec nemělo logiku. Myslím si, že 
systémová podpora programů na zefektiv-
nění výroby by firmám pomohla víc. Dnes 
řešíme problémy, které nemusely být, a to 
je plýtvání potenciálem nás všech. 
Jste aktivní i v oblasti kulturní. Usilujete 
o využití zlínského zámku, vzal jste „pod 
svá křídla“ zlínský filmový festival – co 
vás k tomu vedlo?
Dvacet let jsem nedělal nic jiného, než budo-
val firmu a všechny peníze jsme investovali 
zpět do jejího rozvoje. Když začínáte pod-
nikat, nemůžete zároveň provozovat cha-
ritu a věnovat se koníčkům. Byl jsem hodně 
v práci a plně jsem se koncentroval na firmu. 
Už jsem si připadal jako vyprázdněná mo-
notematická osobnost. Potřeboval jsem si 
odpočinout a využít zkušenosti i pro jinou 
oblast. A tak jsem se začal věnovat i něčemu, 
k čemu jsem měl kdysi blízko.
Také jste podpořil vydání knihy Zdeňka 
Pokludy Baťovi muži – je pro vás tato éra 
dějin inspirativní?
Zajímá mě historie a chtěl jsem se něco do-
zvědět o lidech, kteří byli u Bati pro veřejnost 
v pozadí, ale byli velmi důležití. Hlavnička, 
Čipera, Vavrečka, to jsou ještě poměrně zná-
má jména, ale o řadě dalších v tom aparátu 
se toho tolik neví, a přitom byli pozoruhodní 
a důležití, jako v každé firmě.
Je zajímavé, jak silné téma pro vás jsou 
lidé, o které se úspěšný podnikatel opírá. 
To je sympatické…
Ale to je přece normální.
Ti, kdo uspějí v podnikání, zkoušejí uspět 
i v politice. Je to dobře?
To je stejné, jako s tím blahobytem, plýtváme. 
Konkrétně náš obor je založen na propraco-
vaném systému, je precizně vymyšlen a fun-
guje také díky tomu, že se dodržují osvědčené 
postupy a ty se zlepšují. Ale to se v řízení 
měst, obcí a státu moc neděje. Náš průmysl 
je řízen normou a každý z našich pracovníků 
s ní musí být seznámen a musí dodržovat 
jasné mantinely. Počkejte moment, něco vám 
dám přečíst… Přichází�s�knihou�Slepování�
střepů,�výběrem�z�díla�J.�A.�Komenského�od�Ben- 
jamina�Kurase,�kde�podtrhuje�větu:�„Vládnout�
dobře�je�možné�jen�tehdy,�je-li�to�podle�určitých�
pravidel�a�jsou-li�tato�pravidla�neměnná“.
 Helena Mráčková
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na ZáVěr

V tajence se dozvíte, co získá šťastný výherce, pokud nám vyluštěné křížovky se svou  adresou a telefonickým kontaktem doručí do 
11. dubna na adresu: Oddělení vnějších vztahů a komunikace Kanceláře hejtmana, Krajský úřad Zlínského kraje, třída T. Bati 21, Zlín, 
761 90, na obálku prosím pište KŘÍŽOVKA; případně e-mailem s uvedením své adresy a telefonu na: helena.mrackova@kr-zlinsky.cz. 
Tajenka v minulém čísle zněla: DVA LÍSTKY NA NÁJEMNÍKY a výherkyní vstupenek na komedii Slováckého divadla se stala paní Dagmar 
Motyčková z Nivnice. Gratulujeme!

Jak se ve Zlínském kraji líbí filmařům? Které 
filmy tady byly v poslední době natáčeny 
a které se připravují k realizaci? Mají tady 
filmaři a producenti dobré podmínky? Jak 
pomáhá rozvoji filmového průmyslu kraj, 
města, obce a ZLÍN FILM OFFICE – speciální 
pracoviště vzniklé právě pro podporu filmo-
vého umění? Zeptáme se výkonné ředitelky 
této kanceláře Magdaleny Hladké.  /hm/

I v nadcházejících jarních měsících realizuje 
zlínský orchestr celou řadu zajímavých 
pořadů. 
Již začátkem dubna (7. 4., 15.00) budou mít 
příznivci filharmonie příležitost zavítat na 
Ostrov snů. Takový je název koncertu pro 
děti. Nedělní interaktivní hudební pořad 
pochází z umělecké dílny oblíbeného Milo-
še Machka, jenž při této příležitosti stane 
za dirigentským pultem.
Zlínský kraj je regionem s mimořádně bo-
hatou tradicí lidových zvyků, lidové hudby 
i zpěvu. Folklorní melodie zaznívaly na 
území jihovýchodní Moravy prakticky od-
nepaměti a často podnítily hudební skla-
datele v jejich tvorbě. Koncert věnovaný 
právě folklorním inspiracím se uskuteční 

11. dubna. Pod vedením dirigenta Chuheie 
Iwasakiho provede zlínská filharmonie po-
řad sestavený ze skladeb, v nichž upoutají 
nejen lidové nápěvy moravské, ale také 
temperamentní melodie z Rumunska, Ma-
ďarska či Arménie.
Filharmonie Bohuslava Martinů nebude 
pochopitelně zahálet ani po velikonočních 
svátcích – již ve čtvrtek 25. dubna se na 
pódiu Kongresového centra představí spo-
lečně s jedním z nejoceňovanějších českých 
pianistů současnosti Igorem Ardaševem. 
Pořad bude řídit Jakub Klecker. Vstupenky 
na všechny koncerty Filharmonie Bohusla-
va Martinů jsou k dispozici na webových 
stránkách filharmonie, případně přímo na 
pokladně FBM v KC Zlín. /fbm/

Přečtete si příště... Jarní měsíce ve Filharmonii  
Bohuslava Martinů

���Zdroj: MAFRA



Lorenz se nachází přímo u vchodu do podzámecké 
zahrady Arcibiskupského zámku v Kroměříži s možností 
snadného  parkování.

� k dispozici je 50 míst pro hosty
�  v letních měsících možnost rozšíření o venkovní 

předzahrádku s markýzou
�  salonek vhodný pro firemní akce, 

svatby, večírky 

Bližší informace na www.ulorenze.cz 

NABÍZÍME K PRONÁJMU 
nově kompletně vybavenou restauraci 
a kavárnu Lorenz v centru Kroměříže 

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům 
a  nemohou být považovány za návrh smlouvy. Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy 1.3 DIG-T 140 VISIA. 
Kombinovaná spotřeba 3,8–5,8 l/100 km, kombinované emise CO2 99–138 g/km. 

NISSAN QASHQAI
JIŽ OD 449 000 KČ
NOVÝ, VÝKONNĚJŠÍ BENZINOVÝ MOTOR

• Technologie DriveAssist
• Integrovaný systém NissanConnect
• Nová motorová řada



14

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2019 K 90. V ÝROČÍ  SOUBORU

  POPRVÉ VYSTOUPÍ

130 ČLENŮ  
SOUBORU

W W W. ALEX ANDROVCI.CZ

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

inzerce

inzerce

CENTRUM PRO E-MOBILITU OTEVŘELO SVÉ DVEŘE NÁVŠTĚVNÍKŮM

Společnost ZF Engineering Plzeň, 
hlavní dodavatel skupiny ZF Group, 
představila ve středu 6. března 
odborným návštěvníkům a studentům 
prostory zlínské pobočky společnosti, 
která se nachází na půdě Fakulty 
aplikované informatiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Při této 
příležitosti jsme se jednatele 
společnosti, Dr. Mathiase Eickhoffa, 
zeptali na důvody vzniku a budoucí 
plány tohoto centra.
Co vás primárně vedlo k otevření 
pobočky vaší společnosti ve Zlíně?
Pro naši společnost je důležité 
pracovat s talenty. I to byl důvod, 
proč jsme se rozhodli otevřít pobočku 
ve Zlínském kraji. Dlouhodobá 
spolupráce v tomto regionu nám 
umožnila navázat spolupráci 
s Univerzitou Tomáše Bati, ve které 
jsme našli úrodnou půdu pro dosažení 
našich cílů. Vzájemná spolupráce 
vyústila až v pronájem kanceláří 
v prostorách fakulty. 

Na co se primárně budou 
zaměstnanci ve Zlíně zaměřovat?
Kolegové se budou v našem 
zlínském centru zaměřovat na vývoj 
a testování embedded software pro 
automobilový průmysl, převážně pro 
oblast e-mobility. Jde tedy především 
o práci s moderními nástroji pro vývoj 
software. Zároveň budou využívat 
tzv. stanice HIL (Hardware in the 
loop), na kterých se vyvíjené produkty 
odzkouší v simulovaném prostředí 
odpovídajícímu realitě.
E-mobilita je dnes často zmiňované 
téma, jak celkově přistupuje vaše 
společnost k této oblasti?
Oblast e-mobility je pro skupinu ZF 
pilířem  remní strategie, která vychází 
z principu nové generace mobility. 
Vývojáři a konstruktéři v rámci 
společnosti po celém světě pracují 
na různých projektech. A nejde jen 
o samotnou elektromobilitu. Snažíme 
se realizovat projekty podporující 
chytrá řešení a rozvoj digitalizace. 

Produkty společnosti se zaměřují na 
pokročilé integrované systémy, které 
umožňují vozidlům vidět, myslet 
a jednat.
Co od zlínské pobočky v budoucnu 
očekáváte?
Chceme zde vytvořit stabilní a vysoce 
profesionální tým, který bude 
zodpovídat za realizaci projektů 
především v oblasti již zmíněné 
e-mobility. Realizujeme zde projekty 
od počátku až do samotného konce. 
I proto dnes ve Zlíně postupně 
obsazujeme všechny související pozice. 
Cílem je v horizontu pěti let navýšit 
počet zaměstnanců na plánovaných 
padesát.
Skupina ZF je globálním lídrem 
v oblasti technologie pohonů 
a podvozků a v poslední době také 
aktivní a pasivní bezpečnosti. Se 
svým širokým portfoliem podporuje 
mobilitu a související služby pro 
osobní automobily, užitková vozidla 
a průmyslové technologie.

WHAT’S NEXT?  JOIN ZF.   Více o nabízených pozicích najdete na zf.jobs.cz
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Zlínská zoo slaví mimořádný chovatelský 
úspěch. Poprvé v rámci českých a sloven-
ských zahrad se zde vylíhlo mládě čápa 
sedlatého. O mimořádnosti svědčí i ta sku-
tečnost, že za uplynulých 12 měsíců se ve 
všech světových zoo odchovalo pouze osm 
mláďat. Čápy sedlaté chová 45 zahrad na 
světě, z toho 18 v Evropě. Malý čáp se vy-
líhnul na začátku února, v současné době 
již dělá první nesmělé krůčky v doprovodu 
rodičů. Zlínská zoo získala pár těchto af-
rických čápů v roce 2005. 

Narodil se čáp. Úspěch zlínské zoo
Čáp sedlatý patří mezi největší čápy svě-
ta. Obývá oblast subsaharské Afriky až 
po Jižní Afriku, vyskytuje se především 
v bažinatých biotopech poblíž jezer a řek. 
Nejnápadnější je na něm dlouhý barevný 
zobák s výraznou žlutou lysinou připomí-
nající sedlo, podle kterého dostal české 
jméno. Zvláštností je rozdílné zbarvení 
oka mezi pohlavími. Samec má duhovku 
hnědou, samice žlutou. Čápi sedlatí žijí 
v párech, o vejce i mláďata pečují oba dva 
rodiče.  /buj/
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zeptali na důvody vzniku a budoucí 
plány tohoto centra.
Co vás primárně vedlo k otevření 
pobočky vaší společnosti ve Zlíně?
Pro naši společnost je důležité 
pracovat s talenty. I to byl důvod, 
proč jsme se rozhodli otevřít pobočku 
ve Zlínském kraji. Dlouhodobá 
spolupráce v tomto regionu nám 
umožnila navázat spolupráci 
s Univerzitou Tomáše Bati, ve které 
jsme našli úrodnou půdu pro dosažení 
našich cílů. Vzájemná spolupráce 
vyústila až v pronájem kanceláří 
v prostorách fakulty. 

Na co se primárně budou 
zaměstnanci ve Zlíně zaměřovat?
Kolegové se budou v našem 
zlínském centru zaměřovat na vývoj 
a testování embedded software pro 
automobilový průmysl, převážně pro 
oblast e-mobility. Jde tedy především 
o práci s moderními nástroji pro vývoj 
software. Zároveň budou využívat 
tzv. stanice HIL (Hardware in the 
loop), na kterých se vyvíjené produkty 
odzkouší v simulovaném prostředí 
odpovídajícímu realitě.
E-mobilita je dnes často zmiňované 
téma, jak celkově přistupuje vaše 
společnost k této oblasti?
Oblast e-mobility je pro skupinu ZF 
pilířem  remní strategie, která vychází 
z principu nové generace mobility. 
Vývojáři a konstruktéři v rámci 
společnosti po celém světě pracují 
na různých projektech. A nejde jen 
o samotnou elektromobilitu. Snažíme 
se realizovat projekty podporující 
chytrá řešení a rozvoj digitalizace. 

Produkty společnosti se zaměřují na 
pokročilé integrované systémy, které 
umožňují vozidlům vidět, myslet 
a jednat.
Co od zlínské pobočky v budoucnu 
očekáváte?
Chceme zde vytvořit stabilní a vysoce 
profesionální tým, který bude 
zodpovídat za realizaci projektů 
především v oblasti již zmíněné 
e-mobility. Realizujeme zde projekty 
od počátku až do samotného konce. 
I proto dnes ve Zlíně postupně 
obsazujeme všechny související pozice. 
Cílem je v horizontu pěti let navýšit 
počet zaměstnanců na plánovaných 
padesát.
Skupina ZF je globálním lídrem 
v oblasti technologie pohonů 
a podvozků a v poslední době také 
aktivní a pasivní bezpečnosti. Se 
svým širokým portfoliem podporuje 
mobilitu a související služby pro 
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tel.: +420 577 044 220  
e-mail: suszlin@suszlin.cz

  Realizace a opravy komunikací, 
chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch

  Pokládka a vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi 

  Frézování živičných povrchů
  Odvodnění komunikací 

(příkopy, žlaby, propustky) 
  Výškové úpravy uličních vpustí 

a poklopů šachet v komunikacích
  Realizace a opravy mostních objektů 

a silničního příslušenství 
  Realizace a dodávka veřejného osvětlení
  Sečení travních porostů podél místních 

a účelových komunikací 
  Čištění komunikací a ploch
…a další

www.suszlin.cz



Lešetín I 6966, 760 01 Zlín
www.prediko.cz

Jediné komplexní centrum 
prenatální diagnostiky 
ve Zlínském kraji ...

• Těhotenský screening vrozených vad
• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství
• Prenatální kardiologie
• Neinvazivní prenatální testování
• Gynekologická ambulance

... prožijte těhotenství v klidu.

ŠKRIDPLECH

GAPA

SYMETRA 15 

od 170,61 Kč/m2 
s DPH

Snížili jsme ceny 
trapézových plechů

Akční cena střešních krytin platí pro červenohnědou a hnědou barvu.

Cenová nabídka rychle a nezávazně.
(stačí nám jen Vaše adresa)

 Více informací na www.maslen.cz

I VAŠI STŘECHU UŽ MÁME ZAMĚŘENOU 

sleva na podstřešní fólii, žlaby a roury 40%

www.maslen.cz
ROZUMÍME STŘECHÁM

BRNO, Olomoucká 27                        maslenbrno@maslen.cz
ZLÍN, Vizovická 442                              maslenzlin@maslen.cz
JIHLAVA, Brněnská 65                   maslenjihlava@maslen.cz

od 177,87 Kč/m2 
s DPH

od 181,50 Kč/m2 
s DPH


