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Pavel Botek: Chceme přivést cestující 

zpět do veřejné dopravy

„Postupnou rekonstrukci KNTB trvající 12 let a  stojící 

skoro o 3 miliardy víc, než si žádá výstavba nové ne-

mocnice, považuji za ekonomický nesmysl. Ve výstavbě 

nové nemocnice jsou minimální fi nanční rizika. Byl bych 

rád, kdyby se náš kraj řídil tím, v čem je nejsilnější, a to 

je používání selského rozumu, na kterém stojí baťovská 

tradice,“ obhajoval výstavbu nemocnice na zastupitel-

stvu také Miroslav Ševčík, zlínský rodák, makroekonom, 

proděkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Havarijní technický stav budov areálu KNTB, nevyho-

vující velká vzdálenost mezi pavilony jak pro transport 

pacientů a personálu, tak i vzorků, nedostatečná kapa-

cita nemocnice, boj o lůžka, ale i při převážení pacien-

tů – těmito fakty apelovali lékaři zlínské nemocnice na 

zastupitele kraje před hlasováním o výstavbě nové ne-

mocnice, která by mohla vyrůst ve Zlíně-Malenovicích, 

aby podpořili tento společensky prospěšný projekt. 

 Pokračování na str. 5

Ekonomickou výhodnost nové nemocnice 

obhajoval také Miroslav Ševčík
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Posílit roli veřejné dopravy v regionu a přilákat do ní více 
cestujících je cílem Zlínského kraje, který hodlá od 15. pro-
since letošního roku spustit nový systém Integrované do-
pravy Zlínského kraje neboli „Zetko“. Zapojí se do něj všichni 
autobusoví i železniční dopravci v kraji a výhledově i MHD. 
„Chceme přivést lidi zpátky do veřejné dopravy. Cestující se tak 
mohou od prosince těšit na více autobusových i železničních 
spojů, rozšíření víkendového provozu na území celého kraje 
i na lepší provázanost mezi jednotlivými druhy dopravy,“ řekl 
náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný 
za oblast dopravy. K větší přehlednosti přispěje nový způsob 
číslování linek a tarifních zón. Jízdní řády budou postaveny 
na intervalové dopravě v pravidelně se opakujících a snadno 
zapamatovatelných časech odjezdů, a to tak, aby bylo zajištěno 
maximum možných přípojů mezi linkami i druhy dopravy.
 Pokračování na str. 7
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ÚVODEM

Miroslav Kašný: Kultura stojí na lidech, kteří pro ni žijí

Pane radní, před půl rokem jsme infor-
movali o historickém úspěchu Zlínského 
kraje při čerpání evropských dotací z vý-
zvy určené na modernizaci muzejních 
expozic v hodnotě půl miliardy korun. 
Jak jsou tyto projekty daleko?
Dokončujeme přípravu, aby bylo již možné 
soutěžit dodavatele. Muzeum Kroměřížska 
začíná s revitalizací Hospodářského dvora 
v Rymicích, kde vznikne etnogra ická ze-
mědělská expozice „Od klásku ke kvásku“ 
a také nové vstupní prostory s pokladnou 
a sociálním zařízením pro návštěvníky. Slo-
vácké muzeum v Uherském Hradišti začíná 
pracovat na projektu Revitalizace národních 
kulturních památek Velké Moravy, respekti-
ve archeologických lokalit v území Uherské 
Hradiště – Staré Město – Modrá s pozůs-
tatky velkomoravské sídelní aglomerace. 
Plánovaná přístavba by se mohla stát dů-
stojným prezentačním centrem vznikající 
Evropské kulturní stezky Cyrila a Metoděje. 
Naše Muzeum regionu Valašsko spravuje 
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kde 
dojde ke komplexní obnově objektu: bude 
zde odstraněna vlhkost, opravena kanaliza-
ce a navrácena stavebně technická kondice 
zámku. Také tady vzniknou nové expozice 
a edukační prostory. Dále bude vybudováno 
nové návštěvnické zázemí a také zajiště-
na bezbariérovost. Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně připravuje nové expozice 
tragédie na Ploštině.

Na čem teď pracujete kromě těchto vel-
kých projektů? 
Je to třeba oprava budov a expozic Muzea 
Kroměřížska na hlavním náměstí v Kromě-
říži za 45 mil. Kč. V současnosti 
probíhá rekonstrukce půd-
ních prostor, následovat 
bude konečná úpra-
va dvora a vestavba 
moderního výtahu 
pro bezbariérový 
přístup. Muzeum ji-
hovýchodní Moravy 
ve Zlíně zase pořídilo 
logistické a manipulační 
technologie pro depozitá-
ře ve výši necelých 7 mil. Kč 
a Krajská knihovna Františka Bar-
toše ve Zlíně vybavila komplexní knihovnic-
ké depozitní centrum v hodnotě přes 7 mil. 
Kč. To ale není všechno. Blíží se dokončení 
obnovy dřevěného kostela Nejsvětější Tro-
jice ve Valašském Meziříčí. Tím, že jsme od 
města získali pozemek kolem této kulturní 
památky, máme nachystaný projekt na další 
etapu, v níž by měl vzniknout bezbariérový 
přístup a také zázemí pro účinkující i pro 
návštěvníky. Další investiční akcí, kterou již 

máme připravenu, je pokračující rekonstruk-
ce zámku Vsetín a v současnosti inalizujeme 
investiční záměr na rekonstrukci hvězdár-
ny ve Vsetíně, kde má vzniknout moderní 
planetárium, jaké se v současnosti nachází 
na Moravě jen v Brně a v Ostravě. Společně 
s vedením muzea si slibujeme zvýšení atrak-
tivity hvězdárny i zámku.

Kam byste v nejbližších týdnech pozval 
návštěvníky? 
Všechny srdečně zvu do zámeckého par-
ku v Lešné u Valašského Meziříčí, který je 
v anglickém stylu a je mimořádně cenný. 
Najdeme tu bohatství dřevin, keřů a květin, 
např. stoletých azalek a rododendronů, které 
rozkvétají právě teď a nabízejí nádhernou 
podívanou. 

Ve čtvrtek 2. května slavnost-
ně zahajujeme letošní sezonu 
Otevřených bran koncertem 

Konzervatoře P.  J. Vejvanovské-
ho v kostele sv. Mořice v Kromě-
říži. Až do konce září bude díky 
tomuto projektu a spolupráci 
farností, měst, obcí a kraje 
zpřístupněno 26 křesťanských 

chrámů, které si zájemci mohou 
bezplatně prohlédnout s příjem-

ným výkladem průvodců. 
Za pozornost určitě stojí Muzejní a ga-

lerijní noc, která například 17. května ve 
Zlíně umožní volný vstup do zlínských galerií 
a krajských kulturních organizací s bohatým 
doprovodným programem. 
Neobvyklé zážitky poskytuje také Noc 
kostelů, která se letos koná 24. května. Na 
konci měsíce začíná krajem podporovaný 
Mezinárodní ilmový festival pro děti a mlá-
dež. Mohl bych připomenout Jízdu králů ve 
Vlčnově, která se s doprovodnými pořady 
letos koná ve dnech 24. až 26. května, a řadu 

V regionální 

kultuře našeho kraje 

vznikají hodnotné 

a mimořádně kvalitní 

věci. Máme 

tady velmi 

talentované lidi.

dalších aktivit lokálního, regionálního i me-
zinárodního významu. Osobně se velmi těším 
na Malé velké ilharmoniky.

Čím je vám tento projekt blízký?
Jako člen ilharmonie mu rozumím, protože 
má velký výchovný vliv a pro žáky mnohdy 
znamená zásadní přelom v jejich životě.  Prin-
cip spočívá v tom, že vybraní žáci veřejných 
krajských „zušek“ společně s profesionál-
ními hudebníky z Filharmonie Bohuslava 
Martinů nastudují skladby a mohou pak spo-
lečně koncertovat v několika termínech na 
různých místech kraje. Tak například letos si 
zájemci tyto koncerty mohou dopřát 5. květ-
na v Kongresovém centru ve Zlíně, 7. květ-
na v Klubu kultury v Uherském Hradišti, 
18. května na zámku v Holešově a 8. června 
ve skleníku kroměřížské Květné zahrady. Je 
fantastické, že když projekt začínal, nikdo 
o něm nic nevěděl a dnes je zárukou opravdu 
kvalitního uměleckého zážitku. 

Co vás v kultuře momentálně trápí a co 
vás těší?
Bylo by potřebné i vhodné, kdyby se mohlo 
průběžně uvolňovat více peněz na opravy 
památek i na podporu živé kultury. I když 
rozdělujeme nemalé dotace, příjemci ob-
vykle očekávají více. Avšak možnosti kraj-
ského rozpočtu jsou omezené. Mám ale 
velkou radost, že krajské kulturní instituce 
dokázaly ve vazbě na nařízení vlády svým 
zaměstnancům navýšit poddimenzované 
mzdy. Všechny organizace, včetně spolu-
vlastněné ilharmonie, již mají tyto peníze 
schváleny. Je to takové malé zadostiučinění 
za profesionální práci v oblasti kultury, 
která vlastně nikdy nekončí. V regionální 
kultuře našeho kraje vznikají hodnotné 
a mimořádně kvalitní věci. Máme tady 
velmi talentované lidi, a já mám ohromný 
respekt před všemi, kteří se věnují kumštu 
nebo uměleckým řemeslům, kteří se podí-
lejí na zachovávání a rozvoji tradic, před 
lidmi, kteří trpělivě, cílevědomě – podle 
toho, kolik mají peněz – opravují drobné 
památky lidového stavitelství nebo formou 
občanských iniciativ zachraňují kultur-
ní památky ve svém okolí. Někdy se totiž 
vše redukuje jen na konstatování, kolik 
se na ten či onen projekt dalo peněz, ale 
nebýt lidí, kteří kulturou žijí, by všechny ty 
opravené budovy byly k ničemu, pokud by 
v nich a pro ně nepracovali nadšení, schop-
ní a pro kulturu zapálení lidé, kteří svou 
práci berou jako radost či životní poslání. 
A tak bych chtěl nejen pozvat návštěvníky 
na všechny akce, které nás v letním čase 
čekají, ale také poděkovat všem, kdo stojí 
za jejich pečlivou přípravou a organizací. 
 Helena Mráčková

Mgr. Miroslav Kašný, krajský radní pro kulturu 

a památkovou péči. FOTO: Jiří Balát.
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NOVÁ NEMOCNICE

Nemám pochybnosti o nové nemocnici

Přál bych si moderní a komfortní dětské oddělení

Novorozenecké oddělení KNTB poskytuje řadu let jako jediné 

perinatologické centrum v kraji péči „čerstvě“ narozeným 

dětem.  JIP novorozeneckého oddělení vede staniční sestra 

Mgr. Marcela Pumprlová. 

Lékař Dětského oddělení Krajské nemocnice T. Bati 

MUDr. Tomáš Nečas se před časem vrátil ze stáže v jednom 

z největších a nejlepších pediatrických pracovišť v USA 

a ve světě – v Dětské nemocnici ve Filadelfi i.

Na oddělení se starají také o děti předčasně 
narozené, o novorozence se závažnými poru-
chami nitroděložního růstu i o děti s nutnos-
tí podpory či náhrady selhávajících životních 
funkcí a dalšími potížemi. Součástí péče je 
transportní služba, díky níž je ročně zhruba 
stovka dětí ze Zlínského kraje dopravena 
právě sem. 

Jak nyní funguje vaše oddělení?
Současným novým trendem v péči o novo-
rozence je tzv. individualizovaná péče. Při ní 
se mimo jiné klade důraz na vytvoření pro-
středí, které je pro dítě a rodiče co nejvíce 
komfortní. Důležitá je i podpora rodičovské 
role a co nejčasnější zapojení rodičů do péče 
o novorozence, maximum tělesného kontak-
tu dítěte s rodiči. Bohužel jsou nyní pokoje 
fyziologických novorozenců dvoulůžkové 
a je zde vysoké riziko narušení soukromí. 
Některá léčebná terapie nyní na pokojích 
není možná nebo je omezená. Omezené jsou 
také možnosti, aby tatínek zůstal po celou 
dobu pobytu spolu s rodinou. Druhou věcí 
jsou odborná vyšetření novorozenců ve váž-

ném stavu – mnohé z laboratoří jsou doslova 
rozesety po celém areálu nemocnice.

Spravila by to rekonstrukce stávajícího 
objektu porodnice?
V naší nemocnici se narodí v průměru 2 500 
dětí ročně a myslím, že tento počet porodů 
by nedovoloval rekonstruovat stávající po-
rodnici za současného provozního režimu. 
Nedovedu si představit, že bychom přijíma-
li na novorozeneckou JIP děti do prostředí, 
které by bylo plné hluku či prachu zvenčí, 
neboť tyto děti, které se mnohdy vejdou do 
dlaně, potřebují ke svému růstu a vývoji klid. 
Rekonstrukce stávajících budov nemocnice 
měla smysl před 10 až 15 lety, teď by navíc 
ještě přinesla riziko odchodu kvali ikované-
ho personálu. 

Jak se díváte na projekt nové nemocnice?
Koncept nové nemocnice se mi líbí. Naše 
péče je již teď na vysoké úrovni, ale s novou 
nemocnicí by se mohla v rámci neonatologie 
posunout na úroveň celosvětových trendů. 
V nové nemocnici bychom měli mít jednolůž-
kové pokoje hotelového typu pro maminky 

Má tedy srovnání co do úrovně péče, vyba-
vení i prostor. „Naše zlínské dětské odděle-
ní funguje již dlouhá léta v nevyhovujících 
prostorách, které jsou roztříštěny do tří částí 
nemocnice. Představa moderní nemocnice 
na zelené louce se mi proto velmi zamlouvá.“

Roztříštění oddělení asi není komfortní…
Spokojený s tím není personál ani rodiče 
s dětmi. Ti jsou hospitalizováni ve 2-4lůž-
kových pokojích, chybí dětská herna, na od-
dělení menších dětí je nedostatečný počet 
sociálních zařízení. Chybí tam také mléčná 
kuchyně, celkově trpíme nedostatkem místa. 

Můžete být ještě konkrétnější?
Příkladem může být malý pacient, kterému 
odoperují lékaři nosní mandle. To je nejčas-
tější výkon, provádí se v celkové anestezii. Po 
operaci dítě musíme převézt venkem z jedné 

budovy do druhé. Ten přesun i to, že se ihned 
po operaci ocitne pacient venku, mu rozhod-
ně neprospívá a často má negativní vliv na 
rekonvalescenci – děti se probírají do výraz-
ného neklidu a pláče.

po porodu, kde bude zachován klid a soukro-
mí. Také bude podporována a rozšiřována 
individuální péče. Jako velkou výhodu vi-
dím i možnost přítomnosti tatínka se svou 
rodinou po celou dobu pobytu, maximální 
tělesný kontakt dítěte s rodiči, což přispěje 
k eliminaci případných psychických potíží 
rodiny. Věřím, že nová nemocnice by rozší-
řila i škálu medicínských zákroků u novoro-
zence, které doposud ve stávající nemocnici 
nebylo možné provést.     

Vzkázala byste něco politikům, kteří 
o nové nemocnici budou rozhodovat?
Položila bych jim jednu zásadní otázku. 
Chceme léčit sebe a naše děti na staveništi 
oprav a rekonstrukcí nebo podpoříme novou 
výstavbu? Vždyť nemocnice bude sloužit 
úplně všem! Nám, našim dětem, jejich dě-
tem… Stavěla by se na více než 70 let. Myslím 
si, že odpověď je naprosto jasná, a nechápu, 
jak o ní někdo může pochybovat.  /red/

Nová nemocnice to změní?
Dle dostupných informací má dojít k na-
výšení plochy oddělení a k vybudování 
jednolůžkových pokojů pro rodiče s dět-
mi a dvoulůžkových pokojů pro starší děti. 
Operační sály by měly být ve stejné budo-
vě a nebude tedy nutné děti převážet ven-
kem. V těsné blízkosti operačních sálů by 
měl být navíc vybudován dospávací pokoj, 
kde budeme moci děti několik hodin po 
operaci monitorovat v klidném prostředí. 
To jednoznačně zlepší komfort našich pa-
cientů a jejich rodinných příslušníků. 

Máte nějaký vzkaz pro krajské zastu-
pitele, kteří budou o nové nemocnici 
hlasovat?
Chtěl bych hlavně apelovat na zastupi-
tele, aby přistoupili k hlasování zodpo-
vědně a věnovali maximum svého času 
studiu podkladů a analýz. Stavba nové 
krajské nemocnice totiž ovlivní zdravot-
nictví v regionu na několik generací. Na-
šim malým pacientům bych přál, aby pro 
ně vzniklo moderní a komfortní dětské 
oddělení. /red/

Foto: Jiří Balát

Foto: Jiří Balát
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Z REGIONU

Docent Ševčík: Kraj je na tom ekonomicky dobře, novou 
nemocnici ufi nancuje

Interiéry budovy v Uherskohradišťské nemocnici projdou 

rozsáhlou rekonstrukcí, kraj investuje čtvrt miliardy korun
Rozsáhlou rekonstrukci vnitřních prostor budovy číslo 14  (TRN – 

plicní oddělení) v areálu Uherskohradišťské nemocnice schválili 

krajští radní. Současně zde bude vybudováno nové ocelové 

schodiště do třetího nadzemního podlaží a přístavba se dvěma 

výtahy a schodištěm, která bude umožňovat evakuaci celé 

budovy. Celkové náklady jsou vyčísleny na 246 milionů korun.

Dokončení ze str. 1
„Zastupitelé však volání lékařů ani ekono-
mické argumenty docenta Ševčíka nevy-
slyšeli. Po více než osmihodinovém jednání 
odložili rozhodnutí o výstavbě na další za-
sedání, které proběhne 17. června,“ shrnul 
hejtman Jiří Čunek s tím, že v červnu bu-
dou zastupitelům předloženy další poža-
dované dokumenty. Dobrým signálem je 
i zpráva od premiéra Babiše, který hejtma-
na Jiřího Čunka informoval o možném za-
řazení investice mezi projekty Národního 
investičního plánu ČR.
Vzhledem ke špatnému technickému sta-
vu současného areálu Krajské nemocnice 
Tomáše Bati a vysokým nákladům na jeho 
rekonstrukci, které jsou kalkulovány na 
bezmála 10 miliard korun s dobou rekon-
strukce 12 let, chce hejtman Jiří Čunek po-
stavit ve Zlíně-Malenovicích během 5 až 6 
let zcela novou nemocnici za 7,9 miliardy 
korun, která by lékařům umožnila posky-
tovat pacientům medicínu na vysoké úrov-

ni a umožnila by reagovat na trendy, které 
medicína do budoucna bude mít.
„Nemocnice je místem, kde dochází k prodlu-
žování lidského života, zvyšování jeho kvality 
a vše musí probíhat v bezpečném prostředí 
pro pacienty, občané Zlínského kraje si proto 
nezaslouží být léčeni v nevyhovujícím prostře-
dí současné zlínské nemocnice,“ uvedl Tomáš 
Šálek, primář oddělení klinické biochemie 
z Krajské nemocnice Tomáše Bati. 
„Díky zodpovědnému chování kraje i v před-
chozím období, kdy se kumulovaly zdroje na 
bankovních účtech, je nyní kraj připraven na 
významnější investici,“ sdělila zastupitelům 
Alena Zmeková, vedoucí Odboru ekonomic-
kého Zlínského kraje. 
Makroekonom Miroslav Ševčík se zabýval 
nastaveným inancováním projektu i dopa-
dem na rozpočet kraje. Zlínský kraj chce dát 
na projekt 3,9 miliardy korun, na 3 miliardy 
si chce vzít úvěr a jednu miliardu zaplatí ne-
mocnice. Roční splátku úvěru ve výši kolem 
200 milionů korun pokryje navíc nájem, kte-

rý bude KNTB platit kraji. Scénář inancování 
je navíc podle docenta Ševčíka velmi opatrný 
a nepočítá s příspěvkem státu či evropskými 
dotacemi, o které bude kraj usilovat.
„S materiálem k nové nemocnici jsem se se-
znamoval jak z veřejné sítě a databází, ale 
i z investičního projektu, a nevím, co by tam 
mělo být víc. Jestliže se budete rozhodovat 
další měsíce či rok, tak si spočítejte náklady, 
které s vaším opožděným rozhodováním bu-
dou spojeny,“ apeloval na zastupitele docent 
Miroslav Ševčík. 
Bod byl přesto odložen na červnové zase-
dání s tím, že Rada Zlínského kraje bude dál 
pokračovat v přípravě výběru projektanta, 
aby mohl proces výstavby nové nemocnice 
kontinuálně běžet bez časových ztrát, které 
prodražují nutné opravy havarijních stavů 
objektů ve stávajícím areálu KNTB, neboť jen 
v letošním roce si nezbytné opravy jednotli-
vých pavilonů, z nichž velká část je v hava-
rijním stavu, vyžádají bezmála 100 milionů 
korun.   Adéla Kousalová

„Tato rekonstrukce je nezbytná vzhledem 
ke stavu vnitřních rozvodů a instalací v bu-
dově, které jsou původní z roku 1975 a jsou 
tedy již morálně i technicky zastaralé. Vy-
kazují celou řadu nedostatků a závad a po-

stupem času se navíc počet těchto závad 
zvyšuje,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek. Rekonstrukcí v budově tak projdou 
elektroinstalace, kanalizace, vodovody, in-
stalovány budou nové příčky a omítky, 

podlahy, keramické obklady, stropní pod-
hledy i vzduchotechnika. Díky tomu zde 
vzniknou nová moderní pracoviště, splňu-
jící požadavky současné legislativy jak na 
vlastní provoz a uspořádání, tak na vnitř-
ní prostředí. S dokončením rekonstrukce 
se počítá v polovině roku 2021. Tím bude 
komplexně zmodernizován soubor všech 
vzájemně propojených centrálních budov 
nemocnice, které nebudou v příštích 25 
letech vyžadovat další výraznější investi-
ce. Obvodový plášť budovy, stejně jako její 
střecha, okna a dveře, byly rekonstruovány 
již v roce 2012.  /van/

Jednání zastupitelstva sledovalo více než 30 zdravotníků KNTB, někteří oblékli bílé pláště na podporu výstavby nové nemocnice. Foto: Jiří Balát
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Slavnostní ocenění v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Foto: Jiří Balát

V souvislosti se Dnem učitelů, který se slaví 28. března, tedy v den 

narození J. A. Komenského, byli v uherskobrodském muzeu 

připomínajícím odkaz „učitele národů“ na začátku dubna 

oceněni kantoři i nepedagogičtí pracovníci škol Zlínského kraje. 

Kraj ocenil učitele, ředitele, ale i další 
nepedagogické pracovníky školství

Oceněni byli:

Ocenění jim předali radní pro školství Petr 
Gazdík, statutární náměstek hejtmana Jiří 
Sukop a krajští radní Miroslav Kašný a Jan 
Pijáček. „Každý z nás si určitě vzpomene na 
svého učitele s velkým U, na člověka, který ho 
výrazným způsobem ovlivnil. Proto je potřeba 
těmto osobnostem poděkovat, protože právě 
oni utvářejí budoucí generace. Snaha pedago-
gů dobře vychovávat děti je asi ve všech dobách 
stejná, ale jejich role se mění: pryč jsou časy, 
kdy pan učitel přednášel ve třídě o tom, jak to 
vypadá v Londýně. Dnes si to děti ́ vygooglují´, 
nebo už tam několikrát byly. Učitelé nyní spíše 
děti vedou k sebevzdělávání, i když bohužel ne 
vždy se těmto změnám také operativně přizpů-
sobují učební osnovy, ale to už je úkolem nás 
politiků,“ konstatoval Petr Gazdík.  
Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje, který slavnostní 
ocenění organizoval, bylo doručeno 74 ná-
vrhů. Ty byly vyhodnoceny a Rada Zlínského 
kraje vybrala 21 osobností. Mezi nimi jsou 
vynikající učitelé, kteří se formou kroužků 
dětem věnují i ve volném čase nebo uplatňují 
inovativní metody výuky, mnohaletí úspěšní 
ředitelé škol, ale třeba i vedoucí školní jí-
delny. Všichni projevili, že je pro ně krajské 
ocenění dojemným okamžikem, kterého si 
velmi považují, a shodli se na tom, že je je-

Bc. Jaroslav Mudrák – Střední škola – 
Centrum odborné přípravy technické 
Uherský Brod
Ing. Josef Nevařil – Střední průmyslová 
škola a Obchodní akademie Uherský Brod 
Pavel Kučera – Střední průmyslová škola 
stavební Valašské Meziříčí
Bc. Miroslav Navrátil – Střední odborná 
škola Josefa Sousedíka Vsetín
Ing. Tomáš Šimko – Střední škola Kostka 
s.r.o.
Mgr. Miluše Štěpánová – Základní škola 
Trávníky Otrokovice
Mgr. Radana Vařejková – Základní škola 
Vsetín – Trávníky
Mgr. Karel Zerzáň – Základní škola a Ma-
teřská škola Uherské Hradiště – Šafaříko-
va, od r. 2010 ředitel
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. – v le-
tech 2012 až 2018 ředitel Krajské pedago-
gicko-psychologické poradny a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pra-
covníků – Zlín
PhDr. Zdeňka Šáchová – Střední umě-
leckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Milan Přívara – Základní umělecká škola 
Morava spol. s r.o.
Milada Grimová – Základní umělecká 
škola Otrokovice, v letech 1981 až 2018 
ředitelka
MgA. Miroslav Šiška – Konzervatoř 
P. J.  Vejvanovského Kroměříž, v letech 
1990 až 2018 ředitel školy
Mgr. Hana Pátková – Základní škola 
a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž, 
od roku 2008 ředitelka
PaedDr. Marta Ludvíková – Základní 
škola T. G. Masaryka Kroměříž, emeritní 
ředitelka, autorka knih i učebnic pro děti
Mgr. Miroslav Plaček – Základní škola 
Zámoraví Kroměříž, 28 let je ředitelem
Mgr. Vladislava Bednářová – Základní 
škola Huslenky, 21 let je ředitelkou školy 
Philip James Mabbett – Základní škola 
UNESCO Uherské Hradiště, kvali ikovaný 
rodilý mluvčí z Velké Británie
Věra Kordulová – Základní škola Zlín – 
Mikoláše Alše 558, provoz školní jídelny
Ing. Jiří Šára – Základní škola Lukov
Mgr. Libuše Přílučíková – Základní škola 
Zlín, tř. Svobody 868.
Kromě výše uvedených zástupci kraje 
pogratulovali také třem ředitelkám škol 
a školských zařízení, jimž bylo uděleno 
nejvyšší resortní vyznamenání – Medaile 
2. stupně ministra školství:
Mgr. Pavlína Frdlíková – Základní škola 
Otrokovice, Komenského
Mgr. Elena Slámová – Dětský domov 
Valašské Meziříčí
Mgr. Alena Štachová – Gymnázium a Ja-
zyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Zlín.

jich povolání baví. „Kdykoliv předstupuji před 
žáky, představuji si, že je to takové divadelní 
představení,“ prozradil Miroslav Navrátil 
ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka 
Vsetín. „Největší satisfakcí pro mě je to, když 
se ke mně po letech hlásí žáci i jejich rodiče. To 
potěší všechny učitele,“ prozradila Libuše Pří-
lučíková ze Základní školy Zlín–tř. Svobody. 
Jaroslav Mudrák, který strávil většinu pro-
fesního života jako strojař a odborný učitel 
na Střední škole – Centru odborné přípravy 
technické v Uherském Brodě, přiznal k poba-
vení přítomných v sále: „Největší radost mám 
z toho, že jsem se ve zdraví dožil důchodu.“
Mezi hosty nechyběla Pavlína Strýčková, 
učitelka Základní školy Kunovice – U Pále-
nice, která se stala „Zlínskou Ámoskou 2019“ 
a postoupila do celostátního inále v Praze. 
Tam byla vyhlášena „Ámosem sympaťákem“ 
a navíc získala titul „Ámos matikář“.
O hudbu se postarali učitelé a žáci ZUŠ Ot-
rokovice, květinovou výzdobu zajistila SOŠ 
Uherský Brod. Tiskovinu pro oceněné zpra-
covali studenti Střední uměleckoprůmyslové 
školy Uherské Hradiště a sošku sovy vytvo-
řili ve Střední uměleckoprůmyslové škole 
sklářské Valašské Meziříčí. Raut přichystali 
žáci Střední školy průmyslové, hotelové 
a zdravotnické Uherské Hradiště.  /hm/
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Pavel Botek: Chceme přivést cestující zpět
do veřejné dopravy

Další vlna kotlíkových dotací: téměř 160 milionů korun
Zlínský kraj aktuálně připravuje další výzvu 

tzv. kotlíkových dotací zaměřených na výměnu 

kotlů na pevná paliva v domácnostech za 

ekologičtější způsoby vytápění. 

Dokončení ze str. 1 
Dalším velkým přínosem pro cestující bude, 
že bez ohledu na to, kterého dopravce pou-
žijí, zda pojedou vlakem nebo autobusem, 
nebo kolikrát budou přestupovat, zaplatí jen 
jednu jízdenku za cenu vycházející z předem 
stanoveného tarifu. „Nové tarifní podmínky 
v současné době dokončujeme a dolaďujeme. 
Chceme dosáhnout toho, aby lidé cestovali ve-
řejnou dopravou častěji, zavedeme proto napří-
klad časové jízdenky. Naší snahou je, bude-li mít 
pravidelný cestující časovou jízdenku na určité 
období, aby ho tato jízda vyšla levněji než dnes. 
Zvažujeme i možnost předplatného bez určení 
nástupní a cílové stanice,“ uvedl Pavel Botek. 
Půjde o podobný systém, jako jsou současné 
elektronické peněženky. 

Využije pro ně inanční prostřed-
ky ve výši téměř 160 milionů ko-
run, které na základě své žádosti 
obdržel od Ministerstva životního 
prostředí. Dotace budou žadate-
lům přiděleny v rámci Programu 
výměny zdrojů tepla v domácnos-
tech Zlínského kraje III.
„Tento program vyhlásíme 10. září, 
elektronický příjem žádostí o po-
skytnutí dotace pak zahájíme 15. 
října od 8:00 hodin, a to prostřed-
nictvím aplikace dostupné na ad-
rese www.kr-zlinsky.cz/kotliky. 
Nejpozději do 10 kalendářních 

Možná si spousta z nás ani neuvědomuje, kolik 
výhod přináší cestování veřejnou dopravou 
oproti jízdě autem. Nemusíme například řešit 
složité parkování, které se v českých městech 
stává stále větším problémem v souvislosti 
s rostoucí automobilovou dopravou. Ta s sebou 
přináší také dopravní zácpy, kterým se však 
lze elegantně vyhnout, pokud zvolíme cestu 
vlakem. Intenzivní automobilová doprava 
také obtěžuje své okolí hlukem, exhalacemi 
a prachem. Pokud však v jednom dopravním 
prostředku cestuje více pasažérů, je výsledná 
zátěž pro okolí nižší. Cestováním veřejnou 
dopravou tak pomáháme šetřit naše životní 
prostředí. Využitím veřejné dopravy se lze 
také částečně vyhnout nebezpečnému a ag-
resivnímu prostředí českých silnic. V České 
republice umírá v osobních automobilech kaž-
dý rok několik stovek lidí. Podle statistik je 
cestování veřejnou dopravou v tomto ohledu 
mnohonásobě bezpečnější.
Nezanedbatelnou výhodou hovořící pro po-
užívání veřejné dopravy je také využití času. 
Zatímco v autě se člověk musí plně soustředit 

na řízení a dopravní situaci, v prostředcích 
veřejné dopravy je možno věnovat se i jiným 
aktivitám, například četbě, učení, práci na 
notebooku či vyřizování e-mailů. A neměli 
bychom také zapomínat na sociální rozměr 
hromadné dopravy. Vlaky či autobusy jsou 
totiž také místem, kde se můžeme seznámit 
s novými a zajímavými lidmi.  Jan Vandík

Proč jezdit veřejnou dopravou? 

� Nemusíme řešit parkování
� Oproti jízdě autem je bezpečnější
� Může nás vyjít levněji než cesta autem
� Nemusíme se věnovat řízení a čas při cestě využít k odpočinku, četbě, práci…
� Šetříme tím životní prostředí
� Při cestování vlakem se vyhneme dopravním zácpám

dnů od odeslání elektronického 
formuláře bude žadatel povinen 
doručit žádost o dotaci na krajský 
úřad také v listinné podobě,“ infor-
moval radní Zlínského kraje Jan 
Pijáček, zodpovědný za řízení 
dotačních programů. 
Kotlíkové dotace bude možno 
využít na výměnu stávajícího 
kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním za nový ekologic-
ký zdroj tepla, kterým může být 
kotel pouze na biomasu (auto-
matický i s ručním přikládáním), 
plynový kondenzační kotel nebo 
tepelné čerpadlo. Podporována 

bude výměna kotlů realizovaná 
v období od 15. července 2015 
(tedy i zpětně).
Podrobné informace k Programu 
výměny zdrojů tepla v domácnos-

tech Zlínského kraje III lze najít 
na adrese www.kr-zlinsky.cz/
kotliky. S dotazy je možno se 
obracet na e-mailovou adresu 
kotliky@kr-zlinsky.cz.   /van/

Nabídka nebytových prostor

Zlínský kraj nabízí k pronájmu ne-
bytové prostory budovy (na třídě 
T. Bati, naproti zastávky MHD) bez 
čp/če, které jsou součástí pozemků 
p.č. 6441, zastavěná plocha a nádvoří, 
a p.č. st. 3290, zastavěná plocha a ná-
dvoří, zapsané v katastru nemovitostí 
vedeném příslušným katastrálním 
pracovištěm Katastrálního úřadu pro 
Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec Zlín 
a k.ú. Zlín a parkovací místo k neby-
tovému prostoru na části pozemku 
1119/28, ostatní plocha, manipulační 
plocha, zapsaného v katastru nemovi-
tostí vedeném příslušným katastrál-
ním pracovištěm Katastrálního úřadu 
pro Zlínský kraj na LV č. 263 pro obec 
Zlín a k.ú. Zlín. Předpokládaná doba 
pronájmu je max. 5 let. Nebytový pro-
stor je ihned  k dispozici, podrobnější 
informace podá na tel. 577 043 226 
správce budov KÚ.

Foto: Jiří Balát
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Hejtman přijal 
olympioniky 

Noc kostelů zve do posvátných 
chrámů

Hradišťská „umprumka“ oplete město, proto 
vyzývá veřejnost ke sběru vlny 

Mladí nábytkáři 
vystavují v Senátu 

Delegaci sportovců, kteří v březnu Zlínský 
kraj úspěšně reprezentovali na Světových 
letních hrách Speciálních olympiád v Abú 
Dhabí, a také jejich trenéry a sportovní part-
nery přijal hejtman Jiří Čunek. Poblahopřál 
jim k zisku medailí a ocenil úsilí a vytrvalost. 
Na Speciální olympiádě soutěžilo 7 500 spor-
tovců ze 190 zemí, ČR vyslala 44 závodníků. 
Za Zlínský kraj vybojovaly zlaté medaile na-
příklad moderní gymnastky Marie Balážová 
a Eva Kaňáková z Domova pro osoby se zdra-
votním postižením Javorník ve Chvalčově.

24. května se uskuteční v řadě kostelů a modliteben oblíbená 
Noc kostelů. „Návštěvníci budou mít opět příležitost poznávat 
duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze 
výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý 
kulturně-duchovní program, v němž nebudou chybět koncerty, 
komentované prohlídky nebo divadelní představení, možnost 
nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit 
si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do staroby-
lých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat 
to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů,“ slibují 
pořadatelé. Více na www.nockostelu.cz.

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uher-
ském Hradišti chce připomenout 80. výročí 
svého založení originálním způsobem – na 
podzim budou v ulicích studenti tvořit ple-
tené objekty, které město oživí. Do projektu 
se zapojí široká veřejnost. Hlavním materi-
álem bude vlna, příze, recyklované pletené 
oděvy, surová nezpracovaná vlna, plst a další 
produkty s vlnou související. Proto škola vy-
zývá občany města a přilehlých obcí ke spo-
lupráci. „Přineste, prosíme, vlnu, přízi a také 
staré nepotřebné oblečení: svetry, šály nebo 
čepice, které už jen překáží ve skříních. Vaše 
vyřazené kousky najdou zase uplatnění, naši 
mladí umělci jim vdechnou nový život a ozdo-
bí město,“ sdělila Eva Blahůšková, zástupky-
ně ředitele školy. Sběrná místa jsou od 1. 5. 
do 31. 8. 2019 v Uherském Hradišti v kině 
Hvězda, v Informačním centru pro mládež, 
na SUPŠ a ZUŠ na Tyršově náměstí. Více na 
www.pletememesto.cz.

Autorkou projektu je absolventka SUPŠ 

Eva Blahová, jejíž pletená díla přilákala pozornost 

před Národním divadlem v Praze.

Foto: archiv školy    

Foto: Jiří Balát

Odkaz T. Bati je stále živý. Dokládají to 
práce, které na toto téma vytvořili žáci 
Střední školy nábytkářské a obchodní 
z Bystřice p. H. Jejich díla může veřej-
nost obdivovat ve Výstavní síni Senátu 
ČR od 2. 5. do 23. 6. Záštitu převzala se-
nátorka Šárka Jelínková. Na snímku je 
žák Filip Kotas se svým dílem.  
 Foto: archiv školy

Foto: Jiří Balát
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OCENĚNÍ

Hokejista Michal Jordán se stal absolutním vítězem ankety 

Sportovec Zlínského kraje 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků se 

uskutečnilo v Kongresovém centru Zlín. 

Hokejista Michal Jordán byl vyhlášen 

Sportovcem roku Zlínského kraje 2018

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety ve zlínském kongresovém centru. Foto: Jiří Balát

AK Kroměříž a za téměř 45 let své úspěšné 
trenérské kariéry vychoval 11 reprezentantů 
ČR, 45 mistrů ČR a celkově 258 medailistů 
z mistrovství ČR. Také v současnosti je stále 
aktivní a trénuje klubovou mládež.
Do hodnocení v anketě směli být zařazeni 
sportovci s platným registračním průkazem 
umožňujícím startovat za sportovní organi-
zace se sídlem ve Zlínském kraji a reprezen-
tanti České republiky s trvalým pobytem ve 
Zlínském kraji. Nominace na oceněné mohla 
posílat široká veřejnost. Do všech vyhláše-
ných kategorií bylo nominováno téměř 80 
jmen. Po vyhodnocení doručených nominací 
vybrala v hlavní kategorii hodnotící odborná 
komise 10 nejlepších (TOP 10), ze kterých 
pak vzešel i absolutní vítěz. V kategorii Cena 
občanů Zlínského kraje hlasovalo celkem 
2 640 lidí, vítěz obdržel 830 hlasů.
V minulosti se absolutními vítězi ankety stali 
například hokejista Petr Čajánek, střelkyně 
Adéla Bruns, snowboardistka Šárka Pančo-
chová nebo Natálie Dianová, závodící v mo-
derním pětiboji. Vyhlašovatelem ankety je 
Zlínský kraj a organizačně ji zajišťuje Odbor 
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 
Zlínského kraje.
Moderátorem vyhlášení byl Roman Šebrle, 
olympijský vítěz a mistr světa v desetiboji. 
Svým vystoupením večer zpestřili Taneční 
klub Fortuna Zlín, Musica Angelica a vítězný 
pár z letošního ročníku Star Dance – herec 
Jiří Dvořák s taneční partnerkou Lenkou No-
rou Návorkovou.  /van/

Michal Jordán, zlínský odchovanec a v sou-
časnosti hráč ruského klubu Amur Chaba-
rovsk, patřil v loňském roce k oporám české 
hokejové reprezentace, která získala čtvrté 
místo na zimní olympiádě. Shodou okolností 
za český národní tým nastoupil také v den 
vyhlášení cen v přátelském zápasu proti Ra-
kousku, proto jej na slavnostním ceremoni-
álu zastoupili jeho tatínek Aleš a syn Míša. 
Oceněným sportovcům osobně poblahopřáli 
hejtman Jiří Čunek a další krajští radní. 
„Tuto anketu neděláme proto, aby sportovci 
něco dostali, ale aby ti, co nesportují, viděli, že 
když se sportuje v duchu fair-play, tak si toho 
vážíme a umíme to ocenit. Vy, sportovci, jste 
motivátory pro nás ostatní, abychom vstali 
od svých počítačů a šli dělat něco nejen pro své 
tělo, ale i duši, protože ve sportu je potřeba se 
nejen mezi sebou utkat, ale především umět 
respektovat soupeře. A to je pro život velmi 
důležité. Svými úspěchy nám samozřejmě také 
přinášíte radost, za což vám patří velké podě-
kování a uznání,“ řekl v úvodu ceremoniálu 
hejtman Jiří Čunek.
Kromě absolutního vítěze v hlavní kategorii 
byli vyhlášeni ti nejlepší také v kategoriích 
Nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 
let, Nejúspěšnější handicapovaný sportovec, 
Nejúspěšnější trenér a Nejúspěšnější spor-
tovní kolektiv. Dále pak byly uděleny Cena 
hejtmana Zlínského kraje, Cena občanů Zlín-
ského kraje a také Cena za mimořádný přínos 
v oblasti sportu. Tu získal Ota Šedý, který 
byl dlouholetým vedoucím družstva mužů 

Sportovec Zlínského 

kraje 2018 – přehled 

oceněných

Absolutní vítěz
Michal Jordán – lední hokej
Nejúspěšnější sportovec jednotlivec 
– TOP 10
Abhejali Bernardová – dálkové plávání
Alena Doleželová – minigolf 
Vendula Horčičková – orientační běh  
Jiří Hradil – orientační závody na hor-
ských kolech
Michal Jordán – lední hokej
Hana Juráňová – karate 
Daniel Klvaňa – požární sport 
Lukáš Macek – plavání 
Alena Symerská – atletika 
Jakub Štvrtecký – biatlon  

Nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 
18 let: Radim Hladík – veslování
Nejúspěšnější handicapovaný spor-
tovec: Patrik Hetmer + Miroslav Máčala 
(trasér) – alpské lyžování zrakově posti-
žených sportovců
Nejúspěšnější sportovní kolektiv: Zlín-
ský plavecký klub – štafety
Nejúspěšnější trenér: Zuzana Atarsia 
– veslování 
Cena hejtmana Zlínského kraje: Ab-
hejali Bernardová – dálkové plávání
Cena občanů Zlínského kraje: Daniel 
Klvaňa – požární sport
Cena za mimořádný přínos v oblasti 
sportu: Ota Šedý – atletika
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KAM ZA KULTUROU

Zušky Zlínského kraje sdružené ve spol-
ku Zuška?Zuška! připravují v rámci ZUŠ 
Open rozsáhlou sérii akcí v rozmezí ně-
kolika týdnů. 
Návštěvníci se mohou těšit na koncerty 
– například již 5. května pod taktovkou 
hvězdného dirigenta Tomáše Netopila za-
zní ve zlínském Kongresovém centru mimo 
jiné část monumentálního díla Carla Orffa 
Carmina Burana. V termínu ZUŠ Open 31. 

května a 1. června pak organizátoři zvou 
na pestrý multikulturní program ve spo-
lupráci s 59. ročníkem Zlín Film Festivalu, 
který nabídne ve zlínském parku Komen-
ského řadu koncertů, divadelních před-
stavení a tanečních vystoupení. ZUŠ Open 
v režii Zuška?Zuška! vyvrcholí 8. června 
koncertem v Květné zahradě a skleníku 
v Kroměříži. Více o programu ve Zlíně na 
www.zusopen.cz.  /red/

V sobotu 18. května pořádá město Holešov ve 
spolupráci s partnerskými obcemi ´Sarkan-
drovskou pouť smíření ,́ která bude vedena 
po historické poutní trase na svatý Hostýn. 
Záštitu převzal také radní Zlínského kraje 
Jan Pijáček, který se angažuje v rozvoji Ev-
ropské poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje:
„Vítám iniciativu pořadatelů organizujících le-
tos již třetí ročník této akce. Silně vnímám linku 
smíření coby potřebné tolerance a ekumenické-
ho sjednocení nejen napříč různými církvemi, 
ale také v rovině politické a mezilidské. Napětí 
a nevraživost dlouhodobě nikomu neprospí-
vá a pouť je příležitostí k re lexi a k hledání 
vzájemného porozumění,“ řekl radní Jan Pi-
jáček. ´Sarkandrovská pouť smíření´ bude 
už od příštího roku zařazena do tištěného 
kalendária akcí, které jsou pořádány v rámci 

stále se rozvíjející Evropské poutní stezky 
sv. Cyrila a Metoděje. „Naší snahou je propo-
jovat významná místa spjatá s odkazem těchto 
apoštolů, a to jak v trase sever – jih, tedy od 
Krakowa do Říma, tak i v ose východ – západ 
jdoucí od Těrchové do Tetína. V centru tohoto 
pomyslného kříže je pak Velehrad,“ konstato-
val Jan Pijáček. Zároveň informoval, že vloni 
bylo na Moravě a na Slovensku vyznačeno 
350 km hlavních tras cyrilometodějského 
putování a letos se označí další úsek směrem 
k Polsku.
Pouť smíření se uskuteční v historizujícím 
stylu s účastí krojovaných a s hudebním do-
provodem. Bude zahájena 18. května v 8.00 
u Mariánského sloupu na náměstí v Holešo-
vě, dále se půjde přes Dobrotice, Jankovice, 
Chomýž, Brusné a Slavkov. Je možné jít i dílčí 

Happening ZUŠ Open

Foto: archiv pořadatelů

Již třetím rokem ožívají ulice, náměstí a další veřejné prostory 

po celé ČR pestrým programem v režii základních uměleckých 

škol v celostátním happeningu ZUŠ Open. Letos poprvé 

v dvoudenním termínu 31. května a 1. června spojí své síly 420 

zušek, aby nabídly společnou radost z hudby, tance, divadla, 

výtvarného umění i dalších aktivit. 

Kouzlo štípských 
varhan

Z Holešova na Hostýn se půjde Pouť smíření 

Nespěte, 
jděte za uměním!

V neděli 2. června v 17.00 se v poutním 
kostele ve Štípě uskuteční koncert Kouz-
lo varhan. Za varhanní manuály zasedne 
Karel Martínek – varhaník u Sv. Mořice 
v Olomouci. Jelikož studoval improvizaci 
u slavného Philippa Lefebvra, jednoho 
z varhaníků katedrály Notre-Dame v Pa-
říži, bude část koncertu věnována právě 
hudbě této nedávno vyhořelé katedrály. 
Varhany v chrámu ve Štípě patří k nej-
krásnějším a největším v regionu.  /red/

V pátek 17. května v 19.00 začne kul-
turní program na mnoha místech Zlína. 
V centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT budou 
mít návštěvníci vstup zdarma do stá-
lých expozic Muzea jihovýchodní Mora-
vy a Krajské galerie výtvarného umění 
a program je pro ně připraven v celém 
komplexu. Lidé se mohou těšit na soutěže 
pro děti či na vystoupení kapely Foxy 
Hunters. Rovněž se připojí vila Tomáše 
Bati, Galerie Václava Chada, Galerie pod 
radnicí, Galerie Horizont, Alternativa – 
kulturní institut Zlín, Filmový uzel Zlín, 
Velkokavárna Gulliver a G18 – Galerie 
fakulty multimediálních komunikací 
ve Zlíně. Chybět nebudou ani speciální 
instalace přímo v ulicích, které připravil 
Zlínský kreativní klastr a HUCOT a. s. 
Také bude zřízena speciální linka MHD 
– historický autobus. Více informací na 
www.14-15.cz.  /red/

etapy. Do baziliky na sv. Hostýně procesí 
dorazí v 14.45 ke slavnostnímu požehná-
ní. V čele poutního průvodu budou neseny 
ostatky sv. Jana Sarkandera, který působil 
jako holešovský farář a letos si připomínáme 
400. výročí světcova umučení.  /hm/

Foto: archiv pořadatelů
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ROZHOVOR

Před dvěma lety vznikla regionální fi lmová kancelář ZLÍN 

FILM OFFICE, která sídlí na zlínském Kudlově. Co je smyslem 

kanceláře, vysvětluje její ředitelka Mgr. Magdaléna Hladká. 

Filmová kancelář slouží nejen 
fi lmařům, ale hlavně regionu

Jak vlastně ilmová kancelář funguje?
Jsme spojka mezi krajem a ilmaři. Propa-
gujeme před nimi zlínský region, a když 
se pak rozhodnou, že tady chtějí natáčet, 
pomáháme jim, aby to pro ně bylo co nej-
efektivnější, a tím pádem aby byli motivo-
vaní i další ze svých projektů realizovat 
právě u nás. Moje práce spočívá hlavně 
v tom dobře poznat kraj a vytvořit si vel-
kou informační databázi všech možných 
využitelných kontaktů, které pro ilmaře 
mohou být cenné.  Všechno, co se týká il-
mu, je běh na dlouhou trať. Příprava il-
mu trvá řádově několik let, takže pomoc, 
kterou poskytujeme některým projektům 
dnes, se může reálně projevit třeba za tři 
až čtyři roky.  Je potěšitelné, že i během 
krátké doby, kdy ´jsme na světě ,́ je patrný 
vývoj. Ten jde ruku v ruce s regionálními 
ilmovými pobídkami, jejichž vznik jsme 

spolu-iniciovali.

Co to jsou ilmové pobídky?
Je to souhrnný název pro podporu audio-
vizuální tvorby. Ve Zlínském kraji začalo 
do ilmařů investovat jednak město Zlín, 
které založilo Filmový fond určený na vý-
voj scénářů s vazbou na Zlín, a také Zlínský 
kraj, který v loňském roce poskytl ilma-
řům deset milionů korun v rámci nového 
dotačního programu na podporu natáčení. 
Kromě toho tady už 22 let funguje nadační 
fond Filmtalent Zlín pro začínající ilmaře 
a studenty. Spojení všech těchto zdrojů 
dalo v loňském roce dohromady částku 

vyšší než 12,5 milionu korun, kterou se 
podpořilo znovuoživení ilmové tvorby na 
Zlínsku. Zlínský kraj se tak stal hned po 
Praze největším podporovatelem audiovi-
zuální tvorby v celorepublikovém měřítku. 
Důležité je ale říct, že tyto peníze se do 
regionu vrací zpět, a to v několikanásobku. 

Jaké ilmy díky tomu mohly být nato-
čeny?
Zlínský kraj podpořil v rámci první výzvy 
šest ilmových projektů, z nichž hotové jsou 
dva celovečerní ilmy Úsměvy smutných 
mužů a Zloději otázek a také rodinný tele-
vizní seriál Kriminálka 5. C.  V realizaci je 
aktuálně pohádka Největší dar a v přípra-
vách ilmy Smečka a Erhart. Město Zlín pak 
podpořilo vývoj osmi scénářů.

Proč má smysl mít v regionu ilmovou 
kancelář?
Protože motivuje ilmaře k tomu, aby 
čerpali víc služeb a pracovních sil přímo 
v místě natáčení a nevozili si dodavatele 
odjinud. Když štáb jede do regionu, který 
nezná, veze si své dodavatele například 
z Prahy, což je nepraktické a kraj tím při-
chází o zakázky. V momentě, kdy v regionu 
funguje ilmová kancelář, mohou se ilmaři 
jejím prostřednictvím rychleji v možnos-
tech kraje zorientovat a usnadnit si tak 
nejen logistiku, ale taky ušetřit čas. Regio-
nu se tento servis vrací inančním ziskem. 
Teď jsme řešili třeba otázky typu: Kde si 
ve Zlíně půjčíme agregát? Jak můžeme na 
place vyřešit toalety? A takových věcí je 

při každém natáčení velké množství. Také 
nás kontaktují produkční, když potřebují 
oslovit lidi do komparzu, lokační manažeři 
od nás poptávají tipy na vhodná natáčecí 
místa. Spektrum činností ilmové kance-
láře je zkrátka široké. Nenahrazujeme ale 
práci castingových ani produkčních agen-
tur. Naše práce končí okamžikem předání 
kontaktu či poptávané informace.

Je Zlínský kraj pro ilmaře výhodný?
Je i není. Vždy záleží na konkrétním projek-
tu. Obecně řečeno ale máme jednu zásadní 
nevýhodu, a tou je vzdálenost od Prahy. 
Přesunout třeba stočlenný štáb na druhý 
konec republiky není zrovna levné. Fil-
mařům vznikají i další náklady ve formě 
ubytování v hotelích, což při natáčení v do-
jezdové vzdálenosti od Prahy obvykle od-
padá. Největší komplikací pak bývá sklou-
bit natáčení s úvazky herců v pražských 
divadlech. Na druhé straně má Zlínský kraj 
velkou výhodu v té vysoké inanční podpo-
ře, v servisu ilmové kanceláře a místních 
produkčních irem a také ve velkém zájmu 
místních lidí, kteří jsou k ilmařům větši-
nou velmi vstřícní a vytvářejí pro ně pří-
jemné podmínky právě proto, že jsou jim 
mnohem vzácnější než třeba lidem v Praze. 
Natáčení v takto přátelském regionu je pro 
ilmaře – jak někdy sami říkají – odměnou, 

právě i v tom, že opustí hektické hlavní 
město a ocitají se v úplně jiném prostředí, 
kde se můžou plně soustředit na práci. To, 
co je mohou v našem kraji zaujmout – kro-
mě ilmových škol, z nichž si ´půjčují´ stu-
denty na asistenční pozice, nebo místních 
divadel, z nichž si vybírají herce – je také 
projekt Filmových obcí.

Můžete ho trochu přiblížit?
Síťujeme města a vesnice, které stojí o il-
maře a jsou ochotny poskytovat jim zábory 
prostranství zdarma, spolupodílet se na 
svozu odpadu z místa natáčení a usnadnit 
štábu podmínky pro natáčení zprostřed-
kováním součinnosti s místními složkami 
policie, hasičů a zdravotníků. Ti musí totiž 
vždy vědět, že se v místě děje něco neob-
vyklého. Do projektu je aktuálně zapoje-
no 19 měst a vesnic, které tak získaly od 
naší kanceláře značku „Filmová obec“, což 
mohou využívat ve svém marketingu. My 
je oplátkou za vstřícnost ilmařům před-
nostně doporučujeme a zviditelňujeme 
je, například v našem katalogu vhodných 
lokací. Projekt Filmových obcí je minimál-
ně v rámci České a Slovenské republiky 
unikátní.

Z čeho máte radost?
Nejvíc mě samozřejmě těší, když jsou il-
maři i Zlínský kraj s naším servisem spo-
kojení – když se nám v kanceláři daří napl-
ňovat principy baťovské služby veřejnosti. 
 Helena Mráčková

Magdaléna Hladká. Foto: Jiří Balát
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NA ZÁVĚR

V tajence se dozvíte, co získá šťastný výherce, pokud nám vyluštěnou křížovku se svou  adresou a telefonickým kontaktem doručí do 
13. května 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 IGORA ARDAŠEVA a výherkyní vstupenek na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů se 
stala paní Marie Žeravčíková ze Slavičína. Gratulujeme!  Foto v křížovce: Libor Stavjaník

Je výstavba nové krajské 
nemocnice na zelené lou-
ce odvážný a perspektivní 
projekt, anebo by byla eko-
nomicky výhodnější rekon-
strukce současné KNTB? 
V jaké finanční kondici je 
Zlínský kraj a může si tuto 
investici dovolit? Co když 
přijde další krize? 
Na tyto a další otázky se 
zeptáme makroekonoma – 
docenta Miroslava Ševčíka, 
který působí jako proděkan 
Národohospodářské fakul-
ty Vysoké školy ekonomické 
v Praze a ke Zlínskému kraji 
má jako zdejší rodák osobní 
vztah. /hm/

Příběh Památníku Tomáše Bati je ojedinělý stejně jako tento archi-
tektonický skvost. Vznikl jako záznam náhlého úmrtí Tomáše Bati při 
letecké havárii 12. července 1932, přesně rok na to 12. července 1933 
byl památník otevřen. Během dalších let objekt prošel řadou změn 
stavebních i účelových – nejprve byl přejmenován na Dům umění, 
později přebudován na koncertní sál a galerii. Po dvou letech nároč-
né obnovy se však podařilo budově vrátit původní ideu architekta 
Františka Lydie Gahury, kterou bylo vyjádření zvláštností „šéfovy“ 
osobnosti, pro niž byly charakteristické vlastnosti: velkorysost, 
jasnost, vzlet, optimismus i prostota. 
27. května 2019 se začne psát další kapitola tohoto monumentu, 
neboť památník bude slavnostně otevřen i s replikou letounu 
Junkers F13. Po celou sezonu bude otevřeno ve dnech úterý až 
neděle, prohlídka trvá přibližně 40 minut. Vstupenky je možné 
zakoupit v infopointu ve vedlejší budově gymnázia. Všechny 
informace pro návštěvníky jsou na www.pamatnikbata.eu nebo 
na tel. čísle 575 570 720.   /red/

Přečtete si příště... Památník Tomáše Bati 

i s replikou letadla 



DÍKY, MITSUBISHI,
ZA SKVĚLÝ BONUS
AŽ 130 000 Kč

Kombinovaná spotřeba 4,5–6,7 l / 100 km. Emise CO2 103–152 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní. Bonus až 130 000 Kč platí pro model ASX.

ASX
od 395 000 Kč

SPACE STAR
od 239 850 Kč

Nyní akční pakety NAVI a SPORT

DEALER, adresa, telefon web

DÍKY, MITSUBISHI,
ZA SKVĚLÝ BONUS
AŽ 130 000 Kč

Kombinovaná spotřeba 4,5–6,7 l / 100 km. Emise CO2 103–152 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní. Bonus až 130 000 Kč platí pro model ASX.

ASX
od 395 000 Kč

SPACE STAR
od 239 850 Kč

Nyní akční pakety NAVI a SPORT

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

www.konform-zlin.cz

NABÍZÍME 
PRÁCI:

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

Š

MANIPULANT – DRTIČ
▶  manuální zručnost, třísměnný provoz, VZV průkaz výhodou

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

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

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

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

MANAŽER KVALITY (ZMOCNĚNEC PRO JAKOST)
▶    tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem kvality ISO, 

IATF 16949:2016
▶    odpovědnost za interní a externí audity 

VEDOUCÍ PROJEKTŮ
▶    příprava a vedení projektů pro výrobu vstřikovacích forem a plastových dílů

www.elements-cz.cz

Kvalitní výrobky  
 

vizualizace
Zdarma 3D virtuální prohlídka

poradí

64. budova, Areál Svit Zlín, tel.: 735 700 300
Kvítkovická 1633, Napajedla, tel.: 734 439 559 

INSPIRACE

SERVIS

Krasna a komfortni koupelna nemusi byt drahaII III I

Jsme zde pro Vas‚
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Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, vy-
dejte se za základním kamenem Národního 
divadla na hrad Buchlov. Podle mluvčího Cen-
trály cestovního ruchu Východní Moravy 
Zdeňka Urbanovského jde o jeden z nejoblí-
benějších turistických cílů na Moravě.
Dne 16. května roku 1868 byla v Praze po-
ložením základních kamenů slavnostně za-
hájena stavba Národního divadla. Slavnosti 
se tehdy zúčastnilo odhadem až 150 00 lidí. 
Kameny pro Národní divadlo byly do Prahy 

Za základním kamenem Národního divadla 
se vydejte na Buchlov

přivezeny z různých symbolických míst Čech 
a Moravy. Kámen, který má v základech Ná-
rodního divadla číslo 11, byl vylomen ze ská-
ly, na které stojí středověký, nikdy nedobytý 
hrad Buchlov. A právě v oné nedobytnosti 
lze hledat symboliku, která byla pro dobu 
národního obrození typická a nezbytná.
Místo, odkud byl vyňat základní kámen pro 
Národní divadlo, najdou lidé na druhém 
hradním nádvoří. Je vyznačeno kovovou 
pamětní deskou.  /tz/

MŮŽE BÝT ŘIDIČEM, STROJNÍKEM ČI DĚLNÍKEM 

NA STAVBĚ ŽENA? 
                          PROČ NE
Staňte se součástí našeho týmu! Hledáme angažované, kvalifi kované 

a inovativní zaměstnance se sociální kompetencí. Jako atraktivní 

zaměstnavatel nabízí koncern rozmanité oblasti nasazení, možnosti 

dalšího vzdělávání a rozvoje kariéry, a to na lokální i mezinárodní úrovni. 

A rozhodně nehledáme jen chlapy, co za to umí vzít. Otevřené dveře u nás 

mají i ženy, které se nebojí bořit mýty o tom, jaká práce je pro ně vhodná, 

a chtějí spolu s námi stavět na projektech, které stojí za to.

STRABAG toho má jako několikanásobně 

zvolený TOP zaměstnavatel a TOP 

stavební společnost hodně co nabídnout. 

Kromě nadprůměrného ohodnocení, pěti 

týdnů dovolené a příspěvků na stravování 

je bonusem práce v týmu, kde je důležitá 

dobrá atmosféra a otevřené možnosti 

pro další pracovní postup a osobní rozvoj.

STRABAG patří k předním stavebním 

společnostem v České republice. Jako 

součást významného evropského 

koncernu se může opřít o zkušenosti 

celé stavební skupiny a využívat i její 

ekonomické zázemí. V současné době 

zaměstnává koncern více než 73 000 lidí 

a další kvalifi kované kolegy a kolegyně 

hledáme i pro oblast Moravy. „Naší vizí 

je vynikat v oboru, který má budoucnost, 

a ve kterém můžete najít i vy tu svou. 

Do každého projektu přinášíme kvalitu, 

odbornost. Přidanou hodnotou je 

i naše know-how a možnost spolupráce 

s ostatními koncernovými společnostmi,“ 

říká ekonom oblasti Zlín Jiří Svoboda.

V rámci společnosti realizujeme všechny 

druhy staveb v odvětvích dopravního, 

pozemního a inženýrského stavitelství 

a díky tomu můžeme přispět k rozvoji 

naší infrastruktury, měst a života v nich. 

„Je skvělé vidět po dokončení každého 

projektu výsledky naší práce, které 

slouží lidem a zůstanou i dlouho po 

nás,“ podotýká ředitel oblasti Zlín Adam 

Beneš. Jedním z mála takových projektů 

byla i rekonstrukce dominanty Zlína, 

baťovského obchodního domu Prior.

Co takhle zkusit práci řidiče, 

strojníka či dělníka u nás? 

Dveře k nám máte dokořán

www.strabag.cz

www.kopejtezanas.cz



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:

  Pracovník strojní údržby 
– údržbář, mechanik
  Pracovník strojní údržby 
– specialista forem
 Pracovník montáží a balení
 Brusič

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

Provozovna Lužkovice  
Ulice Hvozdenská
763 11 Zlín 11 
tel/fax: +420 577 902 696 
mobil: + 420 608 709 327  
e-mail: dobes@dobes.eu

LETÁK JE ZÁROVEŇ SLEVOVÝM KUPONEM
SLEVA NA MATERIÁL 5 % Z MALOOBCHODNÍ CENY PLATÍ DO 31. 5. 2019

Otevírací doba:  
Duben – Září 
7.00 – 17.00 hodin
Sobotní prodej 
8.00 – 11.00 hodin
www.dobes.eu



Golf Variant Maraton Edition s výbavou v hodnotě 
83 400 Kč navíc a s možností výhodného financování.

Již za 6 900 Kč měsíčně
se servisem na 5 let/60 000 km zdarma!

Golf
Variant

www.maratonedition.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 623, 763 02  Zlín, tel.: 577 616 119, www.samohylmotor.cz

LPN® RITARI 3
49 900 Kč

LPN® MALUX
29 900 Kč

Praktický a skladný skútr,
ideální i na převoz

Skútr pro náročné – 1100 Wattů, 
maximální komfort a výbava

773 488 161, 577 943 191
www.lpnvoziky.cz
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