4 NEMOCNICE? ZATÍM NE
Záměr výstavby nové nemocnice neprošel

9 ADRENALIN NA VODĚ
Zkuste si užít prkno nebo lyže na řece Moravě

Magazín Zlínského kraje
červenec − srpen 2019 | ročník XV
březen 2018 | ročník XIV

11 VÝLET S KOČÁRKEM
V kraji je několik tras, kde kočárek není handicapem

Zátopek

Film se bude točit i ve Zlíně

Více na str. 6
Foto: Lucky Man Films

PERFEKTNÍ DODAVATEL MALÝCH STAVEB
KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY PRO MĚSTA,
OBCE, FIRMY I SOUKROMÉ OSOBY

přijmeme:
BRUSIČ – OBRÁBĚČ KOVŮ

Realizace a opravy:
• místních a účelových komunikací
• asfaltových chodníků, popř. dalších typů
• parkovišť a odstavných ploch
• vjezdů k obchodním a soukromým objektům
Objemy zakázek do cca 10 mil Kč, především
region Slovácka, popř. Zlínský kraj.

Další činnosti:
• pokládka a vysprávky asfaltových
komunikací a ploch
• frézování živičných povrchů
• doprava a montáž dopravního značení
a silničních svodidel
• sečení travních porostů podél komunikací
• opravy mostů, odvodnění komunikací,
výškové úpravy silničních vpustí, poklopů
šachet a obrub
• čistění komunikací a ploch samosběrem
Individuální přístup, vlastní kapacity, moderní mechanizace a strojní
vybavení, průkazné reference.

Zařaďte se mezi naše spokojené zákazníky!
Ivo Hribňák, vedoucí obchodního úseku, mob: 736 480 535
e-mail: hribnak@susuh.cz, www.susuh.cz
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště

Náplň práce:
■ broušení dílů z nástrojových ocelí na vertikálních bruskách
■ samostatná obsluha brusky
■ měření
Naše požadavky:
■ vyučen v oboru obráběč kovů nebo v jiném technickém oboru
■ praxe v podobném oboru výhodou
■ znalost měření, čtení výkresové dokumentace
■ manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost
■ dobrá fyzická kondice
■ ochota pracovat ve vícesměnném provozu
Nabízíme:
■ zajímavý výdělek, nadstandardní příplatky
■ 13. plat, stravenky v hodnotě 105 Kč/den
■ širokou škálu bonusů
■ pracovní oděvy včetně praní a obuv
Místo výkonu práce: Napajedla
Kontaktní osoba: Ivana Mužíková, muzikova@preciz.cz
tel.: 577 113 056 nebo 736 628 909.

www.preciz.cz

STUDUJ
NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Prodej elektrických skútrů
a jiných zdravotnických pomůcek
Záruka 24 měsíců.
Záruční a pozáruční servis. Přijďte si bezplatně vyzkoušet.
Těšíme se na vás.

PŘ IJÍ M AČ KY
STÁL E
BĚ ŽÍ !

tel.: 577 001 314, 792 304 293
prodejna: K Pasekám 5680, Zlín

www.martoni.cz

BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM

MAGISTERSKÉ
STUDIUM

Fakulta technologická

do 15. 9. 2019

do 31. 8. 2019

Fakulta aplikované informatiky

do 8. 9. 2019

do 8. 9. 2019

Fakulta humanitních studií

do 11. 8. 2019

do 18. 8. 2019

Fakulta logistiky a krizového řízení

do 11. 8. 2019

do 11. 8. 2019
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Léto se dá skvěle užít i ve Zlínském kraji. Třeba ve Slopném. Foto: Ivo Hercik

ÚVODEM

Buďte v pohybu
Léto je dobou prázdnin, dovolených, prostě odpočinku, dobití energie.
Každý má svůj způsob, jak se regenerovat. Čím dál více lidí přitom nedá
dopustit na aktivní odpočinek – tolik běžců, cyklistů či lidí s hůlkami
v rukou v lesích nikdy k vidění nebylo. Tak nezůstáváme stranou. Hlavním tématem tohoto letního vydání je proto pohyb. A to z mnoha úhlů
– přiblížíme vám natáčení filmu o běžecké legendě Emilu Zátopkovi,

přinášíme rozhovor o běhání či vám nabídneme tipy na adrenalinové
zážitky, které vaši fyzičku skvěle prověří.
A pohyb je spojujícím článkem i na zpravodajských stránkách – stavba
dálnice bude rychlejší a pořádně rušno bylo v uplynulých týdnech i kolem
nemocnice. Prostě pohyb a Zlínský kraj patří k sobě.

Přejeme vám příjemné, ničím nepokažené léto.

Festivalové pecky

Informace v síti. Užitečné
odkazy na léto
Jaká je voda? Kam můžeme jet? Které silnici se vyhnout? Jak
je to s počasím? To jsou otázky, na které v létě hledá odpověď
většina z nás. Proto vám přinášíme několik tipů, kde vám
s řešením problému mohou pomoci.
Koupání, klíšťata, pyly
Jaká je kvalita vody v koupacích plochách
a přírodních koupalištích, se dozvíte na
stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje – www.khszlin.cz. Hygienici
stav vody ve vybraných lokalitách pravidelně
monitorují a vše zveřejňují v přehledné tabulce. Najdete ji na hlavní stránce pod odkazem
Koupání ve volné přírodě 2019. Na stránkách
najdete navíc i pylové zpravodajství a předpověď aktivity klíšťat.

Uzavírky. Kudy nejezdit
Léto je dobou, kdy se silničáři s vervou pouštějí do větších oprav a rekonstrukcí. Abyste
si nepokazili výlet čekáním v kolonách, je
dobré se předem informovat. Na stránkách
Ředitelství silnic Zlínského kraje – www.
rszk.cz – najdete v menu položku Uzavírky.
V ní jsou přehledně seřazena veškerá omezení na krajských silnicích.

Kam vyrazit, co navštívit
Velmi užitečné informace poskytuje v tomto
směru Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy. Na adrese www.vychodni-morava.
cz/akce máte možnost filtrovat akce nejen
podle termínu, ale i lokality či typu aktivity.
Kromě toho zde můžete najít i tipy na výlety,
najít nejvhodnější ubytování a podobně.

Informace, počasí, online kamery
Pokud nechcete ani v létě přijít o důležité
zpravodajství, pak máte možnost nebýt
mimo díky největšímu informačnímu portálu zaměřeném na Zlínský kraj – www.zlin.
cz. Kromě zpravodajství zde najdete mnoho
dalších funkcí, které se mohou hodit – například předpověď počasí pro města či online
kamery, díky kterým můžete mrknout, jak
to aktuálně vypadá ve Zlíně, Otrokovicích,
Vizovicích, Holešově, Uherském Brodě či
Luhačovicích.
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Tři festivaly, které už neodmyslitelně
patří do letního kalendáře ve Zlínském
kraji – Vizovické Trnkobraní, Masters
of Rock a Gulášfest ve Valašském Meziříčí. Kdy na ně letos vyrazit?

Masters of Rock
Čtyři dny rocku a metalu

11. až 14. července / areál Rudolf Jelínek,
Vizovice
Už posedmnácté se Vizovice promění v hlavní město tvrdé muziky, které
vždy přiláká desítky tisíc fanoušků.

www.mastersofrock.cz

Gulášfest
Přes 30 druhů guláše

18. až 20. července / fotbalový stadion
Valašské Meziříčí
Osmnáctý ročník třídenního open-air
festivalu. Vystoupení kapel, například
O5 a Radeček, Rybičky 48 či MARPO &
TroubleGang, doplní vůně a chuť guláše.

www.gulasfest.cz

Vizovické Trnkobraní
Knedlíky a skvělá hudba

16. až 17. srpna / areál Rudolf Jelínek,
Vizovice
Jedna z největších hudebních událostí letní festivalové sezony nejen ve Zlínském
kraji, letošní ročník je již 52. v pořadí.

www.vizovicketrnkobrani.cz

z regionu

Nemocnice na zelené louce dostala
červenou. Záměr neprošel
Největší zvažovaný investiční projekt v historii Zlínského kraje
je, alespoň pro tuto chvíli, minulostí. Krajské zastupitelstvo
investiční záměr nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích
neschválilo. Při hlasování, které bylo dvakrát odloženo, nebyla
jednotná ani krajská koalice. Proti byla část opozice, řada
zastupitelů se pak zdržela hlasování.
Záměrem vedení kraje bylo začít stavět co
nejdříve, aby nemocnice přijala první pacienty v roce 2025. Předpokládané náklady na
zařízení s kapacitou přes 900 lůžek a 30 lékařskými odbornostmi či dvěma tisícovkami
parkovacích míst, by činily asi osm miliard
korun. Čtyři miliardy chtěl kraj najít v rozpočtu, tři si půjčit a zbytek by dodala ze svých
zdrojů přímo nemocnice.
Právě vysoké náklady – tvořené navíc
výhradně z vlastních peněz kraje a úvěrů
– byly jedním z důvodů, proč zastupitelé,

Vizualizace nemocnice. Zdroj: Zlínský kraj

Anketa:
Jaká je podle vás cesta ke zlepšení úrovně zdravotní péče v kraji?
V souvislosti s hlasováním o záměru výstavby nové krajské nemocnice jsme nabídli prostor všem stranám a hnutím v Zastupitelstvu
Zlínského kraje k vyjádření jejich názoru na
cesty vedoucí k lepší zdravotní péči. Přinášíme názory těch, kteří této nabídky využili.

Taťána Valentová Nersesjan, krajská zastupitelka za ČSSD: Byť nás celá armáda
loajálních zdravotníků a různých odborníků
měsíce všemi prostředky přesvědčuje, že jediné správné rozhodnutí je nová nemocnice
v Malenovicích, mně pochybnosti zůstávají. Asi
proto, že oni prý žádné nemají. Netrápí je riziko
předlužení ani nedostatku peněz na ostatní
potřeby v kraji. Nebude na cesty ani na nové
domovy pro seniory, nezbude dost pro školy ani
sociální služby. A strádat budou i ostatní okresní nemocnice… Nejen nedostatkem financí, budou mít i další problémy: některé se vzhledem
k umístění nové nemocnice a jejího přiblížení ke
Kroměříži a Hradišti mohou stát zbytné anebo
bude docházet k výraznému omezení jejich služeb. Naopak vsetínská nebude schopna pokrýt
všechnu potřebnou péči. Nemá na to vybavení
ani dostatek lékařů. Považuji za nebezpečné
a nezodpovědné vůči většině občanů kraje
soustředit přes 80 % kapacity nemocničních
lůžek do jedné třetiny území kraje. Zhorší se tak

dostupnost specializované péče a čas dojezdu
pro většinu občanů. Člověk nemusí být lékařem,
aby pochopil, že v případě mrtvice, infarktu
nebo těžkého úrazu má pacient daleko větší
šanci na přežití a život bez následků, pokud
se dostane do nemocnice co nejdřív. Přitom
desítky let splácet novou nemocnici mají i ti
občané kraje, jimž se péče vzdaluje...
Ivo Valenta, senátor a krajský zastupitel
za Stranu soukromníků České republiky:
Rozhodně to není pouze a jen nová nemocnice.
Zdravotní péče je závislá především na kvalifikovaných lékařích a zdravotních sestrách,
kteří budou používat moderní přístrojové vybavení. Úroveň zdravotní péče se sama o sobě
nezlepší tím, že budeme mít zbrusu novou nemocnici, kterou za 8, 10 nebo 12 miliard postavíme na zelené louce v Malenovicích. Ano,
Krajská nemocnice Tomáše Bati je v tragickém
stavu. Kraj v minulosti ostudně zaspal, i když
měl již v roce 2008 zpracovaný kvalitní generel modernizace nemocnice. Kdyby se začalo
s jeho realizací, tak Baťovka na tom už mohla
být srovnatelně s nemocnicí v Uherském Hradišti. Pacienti i zaměstnanci KNTB si zaslouží
důstojné prostředí a je povinností kraje tento
úkol neodkládat. Na základě expertních stanovisek jsme však přesvědčeni o tom, že levnější
4

včetně těch koaličních, byli od začátku nejednotní. Původně se měl záměr schvalovat
v dubnu, došlo ale k odložení hlasování na
červen, kdy zastupitelstvo jednalo dva dny.
Klíčové hlasování se odehrálo v pátek 21.
června – pro bylo jen 21 zastupitelů, což na
schválení nestačilo. „Přesto stejně věřím, že
se nová nemocnice prosadí, protože je to nejlepší a nejlevnější řešení,“ uzavřel hejtman
Jiří Čunek.
Zastupitelé, kteří se záměrem tak, jak byl
předložen, nesouhlasili či se zdrželi hlasování, poukazovali například na možnost, že kraj
kvůli vysoké investici bude NUCEN omezit
servis občanům v jiných oblastech. Vadilo
jim i podle jejich slov nedostatečné srovnání
s jinými variantami.
Mimo jiné požadovali vypracování zjednodušeného investičního záměru na rekonstrukci
současného areálu KNTB či předložení materiálu s odhadem nákladů na stavbu nového
nemocničního monobloku v něm.  /red/
i bezpečnější variantou bude modernizace
KNTB v současném areálu s využitím původního generelu, ale promítnutím také nových
medicínských požadavků. Je vinou hejtmana
Jiřího Čunka, že místo toho vymyslel pohádku
o nové nemocnici, na kterou kraj prostě nemá
a nebude mít peníze.
Stanislav Blaha, poslanec a předseda Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj:
Naše zdravotnictví potřebuje hlavně dlouhodobou, jasnou a pragmatickou strategii. Všichni
dobře víme, jaký problém je nedostatek lékařů,
sestřiček a dalších zdravotníků. Musíme se
společně zamyslet nad tím, jak tento sílící trend
řešit. Podle mého názoru je možností vícero.
Od efektivní výchovy absolventů, přes zvážení možností využití vybraných zahraničních
pracovníků, až po integraci některých méně
exponovaných oborů. A řešit musíme také obrovské dluhy, skryté v areálech všech krajských
nemocnic. A ty podle mě vyžadují komplexní
a systematické řešení. Je nutné analyzovat,
kolik lůžek jednotlivých odborností bude v kraji v dlouhodobém horizontu potřeba (včetně
vlivu jednodenní chirurgie a zkracující se průměrné doby hospitalizace). Poté rozhodnout,
kde budou tato lůžka umístěna, aby byla péče
co nejdostupnější a byla poskytována skutečně
efektivně. Až poté můžeme řešit investiční projekty, nebo úvahy o právním a organizačním
uspořádání. To už jsou totiž konkrétní kroky,
které mohou pomoci při naplňování vybrané
strategie.

z regionu

Města vstřícná
k cyklistům? První tři
z našeho kraje

Obchvat Otrokovic
bude dřív, Baťův kanál
delší, slíbil ministr

První Rožnov pod Radhoštěm, druhé Otrokovice a třetí Zlín.
Tak dopadla soutěž o město nejpřátelštější k cyklistům roku
2019. O vítězství rozhodovali účastníci letošní výzvy Do práce
na kole a také analýza přístupu samotného města k dalšímu
rozvoji udržitelné dopravy.
Dotazník o 37 otázkách vyplnilo 1 483 účastníků Do práce
na kole, tedy cyklisté, běžci i chodci. V dotazníku hodnotili
podmínky pro jízdu na kole ve svém městě, pocit bezpečí.
Roli hrál letos poprvé i přístup jednotlivých radnic k rozvoji
udržitelné mobility a k její propagaci. Zástupci Auto*Matu
brali v potaz také podíl účastníků výzvy Do práce na kole vůči
počtu obyvatel, nejvyšší pravidelnost bezmotorové dopravy
a také organizační spolupráci na výzvě s koordinátory měst.
„Cílem ocenění je vyhecovat česká města k co nejaktivnějšímu
zapojení do výzvy Do práce na kole a také přinášet další inspiraci, ať už úspěšným, tak i méně úspěšným městům. Podle
vývoje počtu účastníků naší květnové výzvy je vidět, že zájem
o udržitelnou dopravu roste,“ říká hlavní koordinátor Do práce
na kole Jan Haruda. Zároveň připomíná, že kromě počtu jednotlivců zapojených do výzvy – letos takřka 20 000 – roste
i počet firem (2 737) a také pořadatelských měst. Těch bylo
letos 45. 
/tz/

Stavební práce na prodloužení vodní cesty Baťův kanál
začnou v příštím roce, budovaný úsek dálnice D55 tvořící
druhou část obchvatu Otrokovic se dokončí o několik měsíců
dříve. Při své návštěvě Zlínského a Jihomoravského kraje
to uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.
Baťův kanál patří k dlouhodobě nejvytíženějším vodním
dopravním cestám v ČR, proto je pro Ministerstvo dopravy
jeho další prodlužování důležité. „Chceme, aby turisté mohli
doplout až do dopravně dobře dostupného Hodonína. Proto se
již příští rok začne stavět plavební komora v Rohatci za 234
milionů korun,“ potvrdil ministr dopravy Vladimír Kremlík,
který do regionů vycestoval spolu s ministrem životního
prostředí a premiérem.
Další zastávkou jejich cesty byl budovaný obchvat Otrokovic, který má od roku 2021 zcela odvést tranzitní dopravu
mimo město. „Stavba zbývající jihovýchodní části obchvatu
na D55 se má o několik měsíců urychlit. Informoval nás o tom
zhotovitel. Dokončení stavby je plánováno do dvou let,“ uvedl
Vladimír Kremlík. Plánovaná cena jihovýchodního obchvatu
Otrokovic je 708 milionů korun. V dalších letech by se mělo
pokračovat v budování dálnice v několika etapách až do
Břeclavi. 
/jjn/

Poleťte do LETu!

inzerce

Dáme křídla
Vaší kariéře!

Jsme největším českým výrobcem civilních dopravních letounů, navazujícím na osmdesátiletou
tradici letecké výroby společnosti LET Kunovice.

Hledáme vhodné kandidáty:
DĚLNICKÉ POZICE

TECHNICKÉ POZICE

— Svářeč kovů
— Soustružník / Soustružník NC
— Frézař / Frézař NC
— Brusič
— Vrtař
— Lepič vrstvených konstrukcí
— Klempíř
— Letecký klempíř - sestavář / Nýtař
— Seřizovač
— Letecký mechanik
— Letecký mechanik avionik
— Strojní zámečník

— Technolog tváření
— Technolog obrábění
— Technolog montáže
— Konstruktér / Technolog přípravků
— Normovač
— Technolog pro údržbu letadel
— Konstruktér draku letounu
— Konstruktér
mechanických systémů letounu
— Konstruktér
avionických a elektrických systémů
— Zkušební pilot

Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 KUNOVICE
Tel.: 572 816 455, 5725 816 454, personalni@let.cz, www.let.cz

FILMOVÉ LÉTO

Natáčení už začalo, Zlín přijde na řadu během prázdnin. Foto: Lucky Man Films

Legenda Emil Zátopek a smečka
mladých hokejistů
Filmová kancelář Zlín Film Office, hejtmanství a město Zlín.
Díky jejich aktivitám se Zlínský kraj znovu dostal do hledáčku
filmařů. Snímků, které mají vztah k našemu regionu, tak stále
přibývá. Rozšiřuje se i počet lokací. Další dva pozoruhodné
filmy, tentokrát se sportovní tematikou, se u nás budou natáčet
i toto léto. A v komparzu se klidně může objevit váš soused.
V kinech budou oba filmy v příštím roce.
Zátopek
První film nese jednoduchý, ale všeříkající název – Zátopek. Jeho jméno je desítky
let synonymem pro fenomenální úspěch
opírající se nikoliv o talent, ale především
tvrdou dřinu. Čtyři zlaté a jedna stříbrná

E
mila Zátopka ve filmu ztvárnil herec Václav
Neužil. Foto: Lucky Man Films

medaile na pouhých dvou olympiádách,
stejně jako 18 světových rekordů či tři
tituly evropského šampiona mluví za vše.
Snímek samotný ale není zaměřený jen
na sport, zachycuje i pohnutý a dramatický životní osud Emila Zátopka. Jeho
roli ztvárňuje herec Václav Neužil, Danu
Zátopkovou hraje Martha Issová.
I s přihlédnutím k tomu, že Zátopkovy
osudy jsou pevně spojeny se Zlínem,
se část filmu bude natáčet toto léto
také tam. „Termín natáčení zatím není
pevně stanoven, ale pracovně se bavíme
o přelomu srpna a září. Natáčet se bude
v továrním areálu a ve vybraných zlínských
ulicích mezi baťovskými domky,“ říká za
Zlín Film Office Magdaléna Hladká.
Ve Zlíně již proběhl také casting na komparz. „Pro natáčení scén ve Zlíně se nám
podařilo zajistit všechny komparzisty
z řad obyvatel Zlína nebo z jeho nejbližšího okolí. Bohužel se kvůli špatnému počasí
muselo natáčení přesunout, ale doufáme,
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že i tak zájem všech přihlášených komparzistů vydrží,“ věří producentka z Lucky
Man Films Daria Špačková.
Další zajímavostí filmu Zátopek je, že
řada dobového oblečení a dalších doplňků pochází od obyvatel Zlína a okolí.
Výkup se konal v březnu a dopadl fantasticky. „Výsledek byl famózní, předčil
naše očekávání. Věci, které lidi přinesli,
byly ve výborném stavu. Bylo vidět, že se
o ně starali. Naše kostýmní návrhářka byla
po ukončení výkupu šťastná,“ přidává podrobnosti Daria Špačková.
Velkou pomoc pro tvůrce snímku, který se objeví v kinech v září roku 2020,
představovaly služby filmové kanceláře
Zlín Film Office. Pomáhala s vytipováním lokací, zprostředkováním studentů
zlínských filmových škol na asistentské
pozice, informováním regionu o konaném
výkupu oděvů a hledání komparzistů,
zprostředkováním kontaktů a tipů na
místní dodavatele a podobně.

Smečka
Druhý snímek, v podobě celovečerního
filmu Smečka, zavede diváky do prostředí mládežnického hokeje. Jedním z témat,
kterého se film dotýká, je i šikana – klub
nese fiktivní název Vlci a platí v něm právo
silnějšího. Stejně jako ve smečce.
Snímek by měl být hotový na konci letošního roku, v kinech a na festivalech
by se měl objevit na jaře příštího roku.
Film podle producentů necílí jen na Česko
a Slovensko, díky popularitě hokeje jde
o mezinárodní téma. Jde o režijní debut
režiséra Tomáše Polenského, absolventa Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně
a FAMU.
Rovněž v tomto filmu budou komparzisté
z regionu, castingy se konaly v druhé polovině června. Samotné natáčení se uskuteční ve dnech 27. a 28. července ve Vizovicích,
ve Zlíně pak budou filmaři pracovat od
29. července do 25. srpna.  Rovněž s tímto
snímkem pomáhá filmařům filmová kancelář Zlín Film Office. 
/jjn/

Jak to bylo dříve.
Malý velký hokejista

Jeden film, věnující se mládežnickému
hokeji, již ve Zlíně, respektive tehdejším
Gottwaldově, vznikl. Jde o snímek Malý
velký hokejista z roku 1982. Hrdiny jsou
hráči žákovského týmu.
Ve filmu si zahráli i budoucí hvězdy zlínského týmu: Roman Svačina, Richard
Hrazdíra, Miroslav Stavjaňa a Zdeněk
Okál či Karel Mimochodek. Odbornými
poradci byli velmi úspěšní trenéři Horst
Valášek a Miroslav Pavelka.

Zdroj: www.csfd.cz

téma

BĚHY ZLÍN organizují a podporují kondiční běhání
Běhat může každý. Vždyť chůze je nejpomalejší tempo běhu.
Běhy Zlín je spolek zapálených běžců, kteří organizují běžecké
akce pro veřejnost, běžecké kempy, pravidelné výběhy. Běhy Zlín
spolupořádají a založily Festivalový půlmaraton Monet+ Zlín.
Cílem spolku je přivést lidi k aktivnímu pohybu.


Obliba festivalového půlmaratonu rapidně roste. Foto: Filmfest

První zmínky o běhání ve Zlíně se datují už
do roku 1939, kdy se ve městě běžel první
maraton. Organizování běžeckých akcí má
počátek v roce 1947, kdy vznikl zároveň nejstarší běžecký závod na Moravě – Běh přes
valašské kotáry. Závod se dříve konal jako
krosový běh na kopci Barabáš nad Zlínem.
Mezi vítězi byste našli mimo jiné i čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka.
V roce 2002 pořádající klub AK Zlín přesunul
akci do centra Zlína, kde se koná pod názvem
Přes valašské kotáry – běh Zlínem.
Spolek Běhy Zlín oficiálně vznikl v roce 2014
a navázal na tradici běžeckých akcí spadajících pod Sdružení organizátorů běžeckých
závodů (SOBZ Zlín). Organizuje už 35 let seriál závodů Běhy Zlín, do kterého letos patří

celkem 15 běžeckých závodů na tratích od
tří kilometrů až po půlmaraton. Na závody se
může přihlásit kdokoliv bez rozdílu výkonnosti.
Za poslední roky se výrazně zvedl zájem
o běhání i ve Zlíně a okolí. Například v roce
2008 se seriálu zúčastnilo 249 běžců, v roce
2012 pak závody běželo 830 běžců, v roce
2018 pak 1 887 běžců. Průměrně se za posledních pět let zdvojnásobil počet běžců na
jednotlivých závodech. Nejvyhledávanějším
závodem je Štěpánských běh.
Vrcholem je už čtyři roky pro spolek Běhy
Zlín Festivalový půlmaraton Monet+ Zlín,
který spolupřipravuje s Filmfestem a je tak
součástí dětského filmového festivalu. Více
než zdvojnásobení počtu účastníků během
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prvních čtyř let je důkazem, že akce je úspěšná a do Zlína patří. V letošním roce se zlínského půlmaratonu zúčastnilo 1 661 běžců na tratích půlmaratonu, čtvrtmaratonu
a štafet. Dalších 600 běžců se pak zúčastnilo
Festivalového rodinného běhu.
Boom v zájmu o běhání vedl spolek k rozhodnutí, že rozšíří aktivity. Proto už čtvrtým
rokem pod hlavičkou projektu Freeruns.cz
organizujeme pravidelně dvakrát týdně výběhy ve Zlíně a blízkém okolí. Výběhy jsou
bezplatné, probíhají na cyklostezkách či na
lesních značených cestách. Délka výběhu je
zhruba jedna hodina.
Ve spolupráci s pohybovým studiem Fyziomovement navíc organizuje základní běžecké workshopy, které mají za cíl přiblížit
lidem základy běhání. Dále připravují jednodenní běžecké kurzy a už druhým rokem se
konají čtyřdenní běžecké kempy.
Hlavním mottem Běhů Zlín je aktivní pohyb
pro radost. Smyslem pořádání závodů a hlavně běžeckých kempů je kondiční sportování,
zejména běh. A běh proto, že jde o nejjednodušší pohybovou aktivitu, k níž na začátku
stačí pouze odhodlání. A jak začít?
„Stačí se zvednout z gauče, dát si triko, kraťasy, sportovní boty a vyběhnout. Hlavně pomalu. Stačí pomalu, klidně i indiánským způsobem, tedy střídáním běhu a chůze. Není kam
spěchat. Vidím, že spousta lidí se chce rozběhnout, ale rychlým startem si pohyb spíše
znechutí,“ popisuje častou chybu začátečníků
trenér kondičního běhu a předseda spolku
Bohuslav Komín.
Důležitým doplňkem k pohybu je cvičení.
Pravidelné. Proto součástí běžeckých kempů
Běhy Zlín jsou rozcvičky, běžecká abeceda,
strečink, posilování a zpevňování středu těla.
„Sedavý způsob zaměstnání, sezení v autě
způsobují, že nemáme aktivní břišní a zádové
svaly. A při přetížení to je hned znát,“ dodává.
Více na webu www.behyzlin.cz či na facebookové stránce Běhy Zlín. 
/bk/

inzerce

zajímavost

V létě na lyže? Třeba do Štítné nad Vláří
Pokud máte chuť si zalyžovat i v létě, nemusíte podnikat
náročnou cestu na ledovec. Zkusit můžete třeba Štítnou nad
Vláří. Má to ale jeden háček – sníh tu pochopitelně nemají,
ze svahu se musíte spustit na speciálních lyžích s kolečky. Jde
o grasski, tedy travní lyžování. A přesto, že jde o atraktivní zábavu
a úžasný sport, není pro každého. Proti běžným lyžím je to těžší.
A případné pády bolí o něco víc…

Lze si u vás ve Štítné travní lyžování
vyzkoušet?
Jasně, všichni jsou zvaní. Neustále pořádáme nábory, snažíme se k tomuto sportu přitáhnout co nejvíce lidí. Především
dětí, u kterých je potenciál pro závodění.
Veškeré vybavení si u nás lze po předchozí domluvě půjčit. Této možnosti ostatně
využívají i zájemci ze zemí, kde tento
sport moc velké zázemí nemá.
Musím ale upozornit, že travní lyžování není úplně snadné ani jako rekreační
aktivita – předchozí zkušenosti ze sjezdového lyžování jsou proto nutné. Nejde
o to, že by to bylo nebezpečné. Například
rychlost je ve srovnání s alpským lyžováním nižší. Travní lyžování je prostě
těžší disciplína.


Juniorský reprezentant Filip Machů. Foto: Grasski Štítná

Štítná nad Vláří je důležitým bodem na
pomyslné mapě travního lyžování. A to
nejen na té české. Na tamním svahu se
pravidelně pořádá reprezentační soustředění, jezdí se závod českého poháru
a v posledních letech i mistrovství světa
v juniorské kategorii.
„Náš svah je svými parametry pro travní
lyžování mimořádně vhodný, využívají ho

Chcete to vidět? Nebo
dokonce zkusit?
Mistrovství světa juniorů se koná ve
dnech 30. července až 4. srpna. Účast
potvrdili mimo jiné závodníci z alpských zemí, Íránu, Tchaj-wanu, Japonska či Švédska. „Diváci se mohou těšit
na neuvěřitelnou podívanou, která je
srovnatelná se závody v alpském lyžování třeba v Rakousku. Ale je to levnější,
včetně občerstvení. Navíc nemrzne,“ zve
Zdeněk Machů.
Máte zájem vyzkoušet si travní lyžování
ve Štítné nad Vláří? Více informací získáte na tel. 603 511 080 či e-mailové
adrese mech.mech@email.cz.

i závody, například český pohár se tu jel
devětkrát, několikrát i závod FIS a letos
podruhé se u nás jede juniorský světový
šampionát. Před šesti lety pak vznikl lyžařský oddíl Grasski Štítná.
Dnes máme 33 členů a šest závodníků
od přípravky až po juniorskou kategorii. Těžce trénují a mají výsledky jak při
závodech českého, tak i světového poháru. Nikdy nechyběli na stupních vítězů
nebo v první desítce. Velký podíl na tom
všem má obec Štítná nad Vláří a firma
Javorník-CZ.

k tréninku i závodníci ze zahraničí. Na
trávě se toho tak u nás nalyžuje podstatně více než na sněhu,“ říká předseda lyžařského oddílu Grasski Štítná Zdeněk
Machů.
Jak je na tom Česká republika v travním lyžování?
Myslím, že vůbec ne špatně. Jasně, Německo a obecně alpské země mají spolu
s Japonskem daleko větší základnu. Ale
máme kvalitní reprezentaci, která vozí
medaile a pravidelně boduje ve světovém
poháru.
Jak přišlo na to, že travní lyžování získalo základnu i ve Štítné nad Vláří?
Máme tady lyžařský areál, který si jako
vhodné místo už před 15 lety vytipovali travní lyžaři pro trénink. Nechyběla
mezi nimi ani naše největší legenda –
patnáctinásobný mistr světa Jan Němec.
Samozřejmě to vzbudilo rozruch, na pro
nás tehdy prakticky neznámý sport jsem
se šel podívat i já se synem, oba lyžaři.
Syn se nakonec k jízdě odhodlal a zůstal
u toho. Dnes už je v reprezentačním výběru. Mezitím se u nás začaly pořádat
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Jak vlastně moc odlišné je travní lyžování od běžného na sněhu?
Travní lyžování mi připadne o něco drsnější než to alpské. Pády více bolí. Nedá
se přibrzdit pluhem nebo smykem, jde
o ortodoxní carvingovou techniku, kde se
nedá nic ošidit. Brzdí se obloukem, výjezdem do kopce nebo proti svahu. I v tomto
je náš kopec ideální. Vybavení je obdobné
jako v alpském lyžování. Je ale podstatně
levnější. 
/jjn/

Svah ve Štítné. Foto: Grasski Štítná

zajímavost
Wakeboarding má přitom proti radovánkám
na sněhu jednu obrovskou výhodu. „Zatímco
kdekoliv ve snow parku máte dva tři skoky na
kolo, tady máte před sebou po celou dobu jízdy
přesně tvarovaný skok. Za pár minut toho máte
tak akorát. To je celá ta finta,“ dodává.
Alternativou je wakeskating. Jde o sport inspirující kombinující klasický skateboard
právě s wakeboardingem. Proti wakeboardu
zde jezdec nemá vázání, nutné jsou proto
boty do vody. Veškeré ostatní vybavení lze
zapůjčit přímo na místě.

Základem je pořádná vlna za člunem. Foto: WakeMorava

Pořádný adrenalin? Zkuste to na
řece Moravě

Pro pohodovější povahy
Klasika, která se nikdy neomrzí. To jsou
vodní lyže. „Tomuto sportu se přímo zde
v Otrokovicích věnujeme od doby, co se začal
v České republice provozovat. Základy lze
získat za pár minut. Je to nejlepší alternativa pro ty, kteří se nechtějí učit nic nového
a jen strávit pohodový čas u vody,“ říká
Stanislav Janota. V každém případě, než se
vydáte na Bělovský jez, je dobré se podívat
na stránky www.wakemorava.cz, ať víte,
do čeho jdete. 
/jjn/

Řeka Morava. Pro mnohé ráj rybářů, místo pro poklidné plavby
výletní lodí či nenáročnou cyklistku po stezce podél ní. Asi to
tak i bude. Existuje na ní ale jedno místo, kde nic z toho neplatí.
Žádný ospalý poklid, naopak – litry a litry adrenalinu. Řeč je
o centru vodních sportů WakeMorava. Najdete jej nad Bělovským
jezem kousek od Otrokovic. Zkusit můžete lyže, skate či prkno.
Pokud chcete na vodě řádit na lyžích, prkně
či skatu, pak ze všeho nejdůležitější je to,
čím vás táhnou. „Tažný člun musí mít nejen
dostatečný výkon a obratnost. Především
musí vytvořit vlnu té správné velikosti a tvaru. Bez ní se totiž žádný velký zážitek nekoná,
vlna slouží jako odrazový můstek pro skoky
a další triky. My používáme člun MasterCraft
X-Star, který patří ve své kategorii k tomu
vůbec nejlepšímu,“ vysvětluje Stanislav Janota z WakeMorava. Takže, co lze s partou

nadšenců a jedním z nejlepších člunů zažít
na řece Moravě?

Pro drsňáky, co se nebojí
Wakeboarding. O ten je největší zájem. Proč?
Mnoho lidí k němu má, aniž by to možná tušili, dost blízko. „Dá se říct, že každý trochu zkušený snowboardista se ihned po postavení na
hladinu cítí jako doma. První, co jej napadne, je
– to znám,” popisuje Stanislav Janota s tím, že
zároveň jde o dobrý trénink snowboardingu.
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Triky na Moravě... Foto: WakeMorava
inzerce

ROZHOVOR

Není nic, co bych na běhání neměl rád, říká běžec
Jirka Prokop
Běžecké závody ve Zlíně jsou už 36 let spojeny se jménem Jiřího
Prokopa. Ve svých jednašedesáti letech stále běhá, organizuje
závody ve Zlíně a jezdí po závodech po světě.

Jaký ze závodů máš nejraději a proč
zrovna ten?
Jeden z nejoblíbenějších byl maraton v Košicích. I proto, že moje maminka pocházela z Košic. Mám také rád běžecký závod
Děvín – Bratislava. Byl to totiž můj první
závod. Vynechal jsem za 35 let jen jednou.
A z dost kuriózního důvodu. Přijeli jsme na
česko-slovenské hranice po rozdělení. Byla
neděle ráno. Celníkovi jsme dali pasy. Dvakrát obešel auto a pak se do okýnka zeptal:
„Kdo z vás je paní Prokopová?“ (smích). Na
Slovensko mě i přes přemlouvání nepustil,
a tak jsem se vrátil domů vlakem...

„Moc rád cestuji. Rád se potkávám a seznamuji s lidmi,“ vyznává se Jirka Prokop,
zakladatel spolku Běhy Zlín. Běhání je
podle něj stále stejné, tedy jednoduché
a přístupné všem. „Od podniku jsem dostal
k dispozici celý autobus a za 10 korun na
osobu jsme s ním mohli jet do Bratislavy
na běžecký závod,“ vzpomíná na běžecké
začátky před více než 30 lety.

Kam sahají počátky běhání ve Zlíně?
První maraton se tu běžel v roce 1939.
Nejstarším pravidelným závodem ve Zlíně je Běh přes Valašské kotáry. Ten vznikl
v roce 1947.
Mohl by být za jednoho z průkopníků
považován Emil Zátopek?
Emil začal běhat v roce 1941, kdy si ho
vzal na starost Jan Haluza. Jediný zlínský běžec, který vyhrál závod Běchovice
– Praha. Svůj první vítězný závod zažil
Zátopek také ve Zlíně, byly to 3 kilometry
na dráze v roce 1942. A poté se rozjela
jeho hvězdná kariéra. Zátopka jsem několikrát poznal.

Kdy proběhl první závod v rámci seriálu Běhy Zlín a co to bylo za závod?
V roce 1975 založil ve Zlíně Ligu 100 běžec Jan Kvapil. Myšlenkou bylo, aby běžci
běhali 36 kilometrů za měsíc a propracovali se postupně až na 100 kilometrů
měsíčně, což bylo bráno jako kondiční
běhání. Nejstarším během je lesní hodinovka, letos se běžel už 38. ročník. Dala
základ Běžeckému seriálu vytrvalců Zlínska. Pod hlavičku Běhy Zlín seriál patří
od roku 2014.


Rozprava před startem. Foto: Zbyněk Raška

silnici jsme někteří měli i kožené „langrovky“ od Zdeňka Langra z Hvozdné.
Byl vynikajícím maratoncem a šil nám
boty na míru.

J
irka Prokop organizuje běžecké závody ve
Zlíně už 36 let. Foto: Zbyněk Raška

Kde se běhávalo a kdo patřil k vítězům?
Běhalo se v terénu, po silnici, prostě všude. Soutěžili hlavně zaměstnanci podniků
ve Zlíně - Svit, ZPS, Barum (Rudý říjen)
a další. Postupně vznikaly závody, které
zakládali jednotlivci z odborových svazů.
Před dvaceti lety běhávalo 20 až 80 běžců, teď je to od 130 do 300 běžců. Závody
vyhrávali ve Zlíně vynikající běžci – třeba
Dalibor Pojezdný, Jindra Žaludek nebo
Jindra Bartoněk. Ten jako veterán v 64
letech běhal desítku za 38 minut!
Co bylo důvodem vzniku seriálu závodů?
Chtěli jsme přilákat lidi k běhání. Bylo to
prosté. Lidé neměli tolik možností trávit volný čas jako dnes. Běžců běhávalo
méně, ale měli lepší výkonnost než nyní.
Dnes se běhá hodně pro zábavu. Je lepší,
když běhá více lidí, i když nemají tak dobré časy, aspoň nesedí doma.

Jak to bylo s běžeckou výbavou?
Trenýrky a triko nikdo moc neřešil. Měli
jsme výborné běžecké boty z Partizánskeho. V terénu se běhávalo v orientkách,
které trochu připomínaly kopačky. Na
10

Proč tě běhání baví a co na něm nemáš
rád?
Vyhovuje mi, že můžu běhat, kdy chci, kde
chci, kolik chci a jak rychle chci. Není na
běhání nic, co bych neměl rád. Hrozně rád
běhám Běchovice –Praha. Je to druhý nejstarší závod na světě po Bostonském maratonu. Jen o půl roku. Je to taková česká
klasika. Potkávám se tam s běžci, mám rád
tu atmosféru okolo závodu, když se mohu
pobavit, pozdravit se s nimi.
Jaký je tvůj největší sportovní úspěch?
Vždy jsem se považoval za průměrného
běžce. Mám půlmaraton za 1:25, maraton
za 3:08.
Ví se o tobě, že se účastníš i veteránských šampionátů? Jak se ti na nich daří?
Byl jsem sedmkrát na evropském šampionátu, jednou na světovém. Třeba příští rok
je mistrovství světa veteránů v kanadském
Torontu. Vždy jsem na tyto akce odjížděl
s vědomím, že mi nejde o umístění. Hrozně
rád cestuji a spojuji to s běháním.

Máš ještě nějaký běžecký sen, nebo už
se všechny splnily?
Splnil jsem si vlastně všechno, co jsem si
přál. Jen se mi už asi nepodaří běžet nejstarší maraton v Bostonu. Je tam časový limit pro mou věkovou kategorii pod
4 hodiny. Nicméně stále si sny plním. Loni
jsem třeba byl na půlmaratonu v Izraeli,
který se běžel na palestinském území. Naši
nynější soutěž pořádám 36 let, tedy od jejího založení. Ve středu (16. 6. 2019) jsem
běžel svůj 934. závod.  Pokud budu zdráv,
rád bych běžel i ten tisící.

Bob Komín

TIP na výlet

Výlet s těmi nejmenšími? Žádný problém, existují
i trasy šité na míru rodičům s kočárkem
Rodiny s dětmi v kočárku musejí při výběru výletů hledat
trasy, které jsou s kočárky dobře sjízdné. Přinášíme tipy,
které tuto podmínku splňují, a navíc slibují i poznání mnoha
zajímavostí.
Chropyně
Prvním tipem na výlet směřujeme na
rovinatou Hanou, do Chropyně, malého města nedaleko Kroměříže.  Rybník
vroubený rákosím, vodní ptáci, zejména
hejna bílých racků, romantický lovecký
zámeček a kolem vzrostlé stromy poskytující příjemný stín. Takovou idylku nabízí nenáročný výlet kolem Chropyňského
rybníka po místní naučné stezce. Auto
zaparkujete na parkovišti před tamním
kostelem, který se nachází v samotném
sousedství zámečku. A jste zároveň na
místě, kde začíná naučná stezka kolem
Chropyňského rybníku, který je již od
roku 1954 veden jako národní přírodní
památka.
Stezka nabízí hned několik zastavení
s informačními panely, díky kterým se
dozvíte spoustu zajímavých informací o historii městečka, vzniku rybníku
a také o tom, co roste a žije v něm i na
jeho březích.
Kromě početného racka chechtavého,
který zde má jedno z nejoblíbenějších
hnízdišť v České republice, tady můžete
zahlédnout také několik druhů kachen
či dalších vodních ptáků. Určitě stojí za
zmínku i to, že na rybníku roste ohrožená
vodní rostlina - kotvice plovoucí, břehy
lemují topoly, vrby a olše.  
„Výlet je vysloveně šitý na míru pro rodiny
s malými dětmi. Ty si mohou odpočinout či
se pobavit na jednom ze zastavení naučné

stezky, které je vybavené herními prvky.
Větší děti zaujmou vyhlídkové ptačí pozorovatelny. Nabízí se také prohlídka zámku Chropyně se zajímavými sbírkami, děti
mohou zajímat historické zbraně, brnění
či pověst o hanáckém králi Ječmínkovi,“
přidává zajímavosti Zdeněk Urbanovský
z Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy.  

„Přímo z centra Vysokého Pole jsou vedeny
dvě speciální kočárkové trasy vyznačené
dřevěnými směrovkami,“ vysvětluje Zdeněk Urbanovský.
Ta kratší, dlouhá jen 1,5 km, míří k poutní
kapli Panny Marie Vysocké a k nedaleké
vodní kapličce u studánky s čistou, zdraví prospěšnou vodou. Ta, podle staletí
předávané pověsti, pomáhá zejména při
nemocech dětí. Součástí této kočárkové
trasy je naučná Stezka zdraví, včetně záhonků s bylinami, které pomáhají zdraví
navrátit či upevnit.
„Delší trasa je vhodná pro sportovně laděné
rodiny. Má v jednom směru 4,5 km, a zave-

Trasa vede kolem Chropyňského rybníka. Foto: archiv CCRVM

Vizovické vrchy
Kdo má raději kopcovité terény, vyrazí
do valašské obce Vysoké Pole v přírodním parku Vizovické vrchy. Je zde čistý
vzduch a voda ze studánek, kterou můžete pít.

Naučná Stezka zdraví má v delší variantě 4,5 kilometru. Foto: archiv CCRVM
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de vás k památníku vypálené obce Ploština.
Jde se mírně do kopce, ale krajina je poutavá, například budete míjet statek, který
možná znáte z populárního televizního
seriálu Ranč u Zelené sedmy. A v cíli trasy
si připomeňte oběti II. světové války – na
zničenou Ploštinu a 24 zmařených životů,“
popisuje trasu Vizovickými vrchy Zdeněk
Urbanovský.

Další možnosti
Míst, kam se lze bez obav vydat s kočárkem na delší výlet, je pochopitelně
ve Zlínském kraji mnohem více. Určitě
nevynechejte například vyhlášenou Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Dalším
tipem je i okruh kolem Luhačovické přehrady. Ten je mimořádně vhodný i pro ty,
kdo chtějí kočárek tlačit s inline bruslemi na nohou. Vše je navíc korunováno
krásným prostředím s možností dalších
aktivit či osvěžení. Koupat se dá jak v samotné přehradě, tak moderním koupališti poblíž hráze. /tz, red/

na závěr

Kdo nesportuje, bední mozek svůj
Sport prochází lidskými dějinami snad od pravěku. Ve starém Řecku byly mnohé sportovní
disciplíny význačnou společenskou událostí.
Za Rakousko-Uherska se sportovalo i v našem
kraji. Objevila se vysoká kola, první odvážlivci
se pokoušeli lyžovat.
Po dědečkovi jsem ještě donedávna vlastnil
lyže, ale stoupnout bych si na ně netroufl.
I když k nim byl návod: „Na lyžích klouzá se
tak, že nohy se střídavě pohybují po povrchu
sněhovém a klouzají rovnoměrně. Lyžníkovi
pomáhají k pohybu dvě tyče.“
V roce 1985 na podporu sportu vychází třeba
tato citace: „Ten, kdo dnes nechce pochopiti, že
může existovati národa vzdělaného bez vývinu
sportovního, ten dobrovolně bední mozek svůj.“
Módní byla na přelomu devatenáctého století cyklistika. Velocipedisté nejen sportovali,
ale často nacvičovali divadelní představení
s cyklistickou tematikou. Velký podíl na rozvoji
sportu měl Sokol a Orel. V těchto organizacích
se nejen sportovalo, ale hrálo i divadlo, pořádaly bály i další společenské akce, zejména

kolektivní turistika. Ženy sportovaly v té době
méně. Protože „ženě sluší jemnost a něžnost“.
K prvním sportovním klubům v Čechách prý
patřil česko-německý bruslařský klub založený v roce 1868. Kluby mívaly často i odbor
dramatický. V Uherském Hradišti se i zásluhou
Sokola v Měšťanské besedě rozvíjel kulturní
život nebývalou měrou. Sokol byl ve městě založen 24. ledna 1872.
Ještě větší rozvoj sportu nastal po vzniku samostatného Československa. V roce 1919 byly
v Hradišti dva kluby – veslařský a tenisový.
Ale už v roce 1921 byly uspořádány první mezinárodní atletické závody. S velkým diváckým
ohlasem. Závody sledovaly přes dva tisíce diváků. Předsedou atletického oddílu se později
stal někdejší ředitel hradišťského gymnázia
Ladislav Farník. Později, jako ředitel gymnázia, patřil ve škole i na veřejnosti k hybatelům
sportu ve městě. Pracoval nejen v atletice, ale
pomáhal i k rozvoji ledního hokeje a házené.
Takových dobrovolných nadšených pracovníků
byly v Hradišti i ve vsích v okolí stovky.

V Napajedlech se utvořili odbor házené (dámské), odbor „woleyballu“, atletiky, stolního tenisu a šachový a také odbor lawn-tenisový. To
vše postupně od roku 1933.
Za první republiky se vedle historicky starších
sportovních odvětví prosazuje v celém kraji
fotbal. Organizačně patří pod Hanáckou župu
fotbalovou.
Viktoria Uherský Ostroh provozovala nejen
„fotbal, ale také hockey“, v němž dosahovala
vynikajících úspěchů. Sportovní kluby žily i v jiných obcích třeba v Nivnici, Vlčnově, Květné,
Jalubí a jinde. Ve Starém Městě byly kluby dva.
SK Viktoria a SK Staré Město. Oba působily
v místě na Širůchu. Hřiště budovali dobrovolníci na našich vesnicích za neuvěřitelného
množství práce. Ve Spytihněvi pracovalo přes
60 lidí a každý odpracoval 60 hodin. O krvavé
mozoly nebyla nouze.
V naší době dosáhl rozvoj sportu vrcholu, i když
občas nese i neblahé znaky dnešní civilizace.
Ale stále platí staré již publikované: Bez sportu
bedníme mozek svůj.
Jiří Severin

Kdo nesportuje bední mozek svůj

VYHRAJTE LÍSTKY NA TRNKOBRANÍ. Léto bez soutěžení by nebylo úplné. Proto vám přinášíme křížovku. Pokud se vám podaří vyluštit a správnou odpověď zašlete v tom správném okamžiku, vyhráváte lístek na festival Trnkobraní ve Vizovicích. Oceněna bude 5., 25. a 50. došlá odpověď. Tajenku a kontakt na sebe posílejte na adresu info@hexxa.cz.
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NISSAN QASHQAI
JIŽ OD 449 000 KČ

NOVÝ, VÝKONNĚJŠÍ BENZINOVÝ MOTOR
• Technologie DriveAssist
• Integrovaný systém NissanConnect
• Nová motorová řada
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.

inzerce

Smetanova Prodaná nevěsta zazní v Luhačovicích
Letošní 28. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice bude
slavnostně zahájený operou Bedřicha Smetany Prodaná
nevěsta.
První verze této nejhranější české opery
z roku 1866 rozezní Lázeňské náměstí
v pondělí 15. července 2019 v podání operního souboru Slezského divadla Opava pod
taktovkou Vojtěcha Spurného a v režii Lubora Cukra.
I když Bedřich Smetana Luhačovice nikdy
nenavštívil, přesto je jeho jméno nesmazatelně s největšími moravskými lázněmi spjato. V roce 1909 u příležitosti jeho
25. výročí úmrtí připravila spisovatelka
a pěvkyně Marie Calma Veselá Smetanův
festival, jenž se stal v historii Luhačovic
vlastně prvním hudebním festivalem. Marie Calma, jež se v široké míře zasloužila
o kulturní a společenský rozkvět lázní na
začátku 20. století, dala rovněž podnět
k pojmenování nově dostaveného hotelu
na Dům Bedřicha Smetany. Skladatelova
busta zdobí tento secesní hotel do dnešní
doby.

Spojitost Bedřicha Smetany se zdejším
barevným údolím vnímáme také prostřednictvím jeho druhé manželky Betty
Smetanové a dcery Zdenky Heyduškové,
jež obě žily v Luhačovicích, kde jsou na
místním hřbitově pochovány.  
Sám Leoš Janáček se setkával při svých
lázeňských pobytech se Zdenkou Heyduškovou. Na základě jejich přátelství napsal

fejeton Smetanova dcera, v němž popisuje společná setkání. Záštitu Festivalu
Janáček a Luhačovice poskytl hejtman Jiří
Čunek, vnučka P. Blaha, lázeňského lékaře
a iniciátora setkávání se Čechů a Slováků
v Luhačovicích, profesorka Eva Blahová
a klarinetista, spisovatel a pedagog profesor Jiří Hlaváč.

Lavička Františka Kožíka
U příležitosti 110. výročí narození Františka Kožíka bude 16. července v 16.30
na Lázeňském náměstí v Luhačovicích
slavnostně odhalena lavička tomuto spisovateli. Mezi čestnými hosty bude i dcera F. Kožíka Alena Kožíková a houslistka
Julie Svěcená.  
František Kožík se narodil v nedalekém
Uherském Brodě. K Luhačovicím, v nichž
prožil více než dvě desítky pobytů a kterým věnoval dvě knihy Po zarostlém
chodníčku a Kouzelník z vily pod lipami,
měl srdečný vztah.
Po Leoši Janáčkovi a Dušanu Jurkovičovi
se jedná o třetí lavičku věnovanou osobnostem Luhačovic. 
/luh, mh/
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info@expowin.cz
810 222 777
www.expowin.cz

www.zaluzie-zlin.cz

venkovní žaluzie a rolety s montáží

AKCE

sleva

15%

pouze do:
31. srpna 2019

www.zasklivani-zlin.cz

EXPOWIN ZLÍN, nám. Práce 1099
tel: 775 397 678
(v prodejní pasáži budovy tržnice)
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