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VÁNOCE ZA DVEŘMI
Přejeme vám klidné svátky 
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Pravidla  
uvnitř vydání.



•  Montáže, demontáže 
strojních zařízení

• Stěhování strojů a zařízení
• Montáž ocelových konstrukcí
• Montáž potrubních rozvodů
• Zámečnická výroba

+420 577 932 683 | www.montema.cz

Děkujeme všem obchodním partnerům 
a zaměstnancům za spolupráci 
v roce 2019 a přejeme hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roceKontaktujte nás

ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432 www.ace-tech.cz/kariera

Kariéra

PŘEJEME POKLIDNÉ PROŽITÍ 
ADVENTNÍHO ČASU 
A KOUZELNÉ VÁNOCE.
OD 20. 12. 2019 BUDOU NAŠE PRODEJNY 
UZAVŘENY, TĚŠÍME SE NA VÁS OPĚT OD 7. 1. 2020

WWW.OKNAMONTPLAST.CZ
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Když začnete listovat prosincovým Oknem do kraje, zjistíte, že místo 
vánočně zdobených stromečků nabízíme účet za kůrovcovou kalamitu. 
Na výpravy za vánočními nákupy se zase díváme optikou nedostatku 
parkovacích míst ve městech (kdy řidiči za parkovné zaplatí mnohde 
skoro tolik, jako za vánoční dárek). Ale listujte prosím dál – dojde i na 
sváteční atmosféru provoněnou punčem a cukrovím. Tipy, jak netradičně 
prožít poslední den v roce nebo advent, se nám rozhodně do časopisu 
nevešly všechny! 
A protože se v adventním čase často snažíme pomoci potřebným, tak 
mají v tomto vydání své důležité místo i články o dárcovství krve nebo 

horské službě (kde pracuje na území kraje 
12 profesionálů a 46 dobrovolníků!). 
Snad o žádném jiném ročním období ne-
platí víc známé pořekadlo: jaké si to udě-
láš, takové to máš! Tak vám z redakce 
Okna do kraje přejeme krásné svátky 
přesně podle vašich představ. 
A hlavně optimistické vykročení do roku 
2020!
 Za redakci Blanka Kovandová

Do kraje zamíří další filmaři
Krajští zastupitelé rozhodli o udělení finanční 
podpory šesti filmovým projektům. Dotace 
v celkovém objemu deseti milionů korun bude 
rozdělena mezi čtyři celovečerní snímky, jed-
no dokumentární drama a pilotní díl animo-
vaného seriálu. Cílem podpory je znovuoži-
vení filmové tvorby v regionu a s tím spojená 
podpora řemesel či vznik pracovních míst. 
Podle odborníků je Zlínský kraj největším 
podporovatelem audiovizuální tvorby napříč 
mimopražskými regiony.  /tz/

Ocenění pro záchranáře
Náhoda přivedla tři profesionální záchranáře 
z Uherského Hradiště k tomu, co umějí nejlé-
pe. Všichni tři se v neděli 13. října společně 
vraceli z tradiční akce, na které záchranáři 
probírají postupy u mimořádných situací. 
A právě takovou zažili jen o málo později na 
49. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno, 

kde došlo k vážné dopravní nehodě cisterny.  
Martina Mikloše, Jiřího Stušku a Jiřího Vašicu 
za pomoc při záchraně lidských životů vy-
znamenal starosta města Uherské Hradiště 
Stanislav Blaha. K nehodě přijeli v první vlně 
motoristů. Společně vyprošťovali a poskyto-
vali prvotní ošetření zraněným.  /tz/

Jak bezpečné jsou silnice ve městech?
Zlín mezi krajskými městy skončil na šestém 
místě, mezi těmi okresními pak Vsetín ob-
sadil 19. příčku, Uherské Hradiště 20. místo 
a Kroměříž zaujala 30. pozici. Tak vypada-
jí výsledky ČP Indexu za první pololetí. Na 
základě policejních statistik jej pravidelně 
sestavuje Česká pojišťovna. Zachycuje ne-
hody na silnicích přímo ve městech, které se 
neobešly bez vážných následků – tedy úmrtí 
či těžkého zranění. Za prvních šest měsíců si 
nehody na území velkých měst vyžádaly 38 
obětí, těžkých zranění bylo 299. /jjn/

Střípky z regionu

OKNO DO KRAJE. Nezávislý měsíčník pro Zlínský kraj

��Advent je před námi. Na stranách 7, 8 a 9 přinášíme tipy na zajímavé akce. Ilustrační foto: Jan Kolář, Valašské muzeum v přírodě 

Jaké si to uděláš...
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Beatles
Máme pro vás výpravnou publikaci Beatles, 
která přináší příběh čtyř mladíků, kteří 
otřásli světem. Kniha obsahuje dobové, 
často unikátní fotografie. 
Otázka: V kterém městě byla legendární 
kapela založena?
Pokud vaše správná odpověď  bude 85. 
v pořadí, pak vyhráváte. Odpovědi posílejte 
na soutez@oknodokraje.cz, formou SMS na 
775 661 729 nebo poštou na adresu Okno do 
kraje, Vavrečkova 5262, Zlín 760 01.

PUBLIKACI
Výherci z minulého vydání

Vánoce s Tarjou: 
Marie Pumprlová 

Poukazy do zábavního parku a hotelu Toboga:
Mirka Hamšíková, Blažena Zajíčková,

Hana Vondrášková
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Jednání na úřadech či návštěva nemocnice jsou samy o sobě 

záležitosti, které nepatří k těm oblíbeným. Když se k tomu 

ještě přidá adrenalin spojený s hledáním parkovacího místa, 

je o zážitek plný stresu postaráno. Vzhledem k tomu, jakým 

tempem přibývá aut a prostorovým dispozicím, se to asi nikde 

nepodaří vyřešit ideálně, přesto se radnice snaží situaci řešit. Jaký 

je tedy současný stav, co se podařilo a co chystá v Kroměříži, ve 

Zlíně, Uherském Hradišti a Vsetíně, se dozvíte z přehledu.

Kroměříž
Počet placených parkovacích míst
Kroměříž jich má celkem 766. 
Co se chystá
Město připravuje stavbu parkovacího domu.
Kdy se naposledy měnily sazby za par-
kování

Parkovací domy, záchytná parkoviště, změny cen, 
chytré aplikace. I tak se města snaží reagovat na 
nedostatek míst k parkování

Sazby se neměnily zhruba deset let. Pouze 
přibývaly nebo ubývaly zóny placeného stání 
a přibývaly nové sazby.
Cenové rozpětí podle doby parkování 
a lokalit
U polikliniky a u nemocnice je minimální plat-
ba 10 Kč parkování na 1 hodinu, na ostatních 

��Takový pohled se moc často nenaskytne. Jen krátce po dokončení stavby. Foto: Tomáš Novosád

parkovištích za stejnou cenu 30 minut. Na 
Velkém náměstí stojí druhá a další hodina 
30 Kč, na ostatních parkovištích 20 Kč. Na 
parkovišti Malý Val platí sazba 60 Kč za ce-
lodenní parkování.
Systémy plateb za parkování
Zatím lze platit v parkovacím automatu, 
pomocí SMS a předplatnými kartami. Navíc 
jsou k dispozici rezidentní i abonentní karty. 
Řidiči v Kroměříži nejvíce, z 85 procent, vyu-
žívají platbu v automatu, na SMS pak připadá 
šest procent.
Chytré technologie
„Nyní jednáme o možnostech platit bezkontakt-
ními platebními kartami a mobilními aplika-
cemi,“ říká mluvčí kroměřížské radnice Jan 
Vondrášek.

Zlín
Počet placených parkovacích míst
Město Zlín zřizuje 6 parkovišť, která mají 
technické služby v pronájmu. Dále tato měst-
ská společnost provozuje 18 parkovacích au-
tomatů v lokalitách Kvítková, Zarámí, Sadová, 
Hradská, Vodní a na třídě T. Bati. 
Co se chystá
Prvním krokem, který nyní město plánuje, 
je vybudování záchytných parkovišť P+R ve 
vybraných lokalitách.
Kdy se naposledy měnily sazby za par-
kování
Naposledy proběhla změna cenového sazeb-
níku za parkování ve městě v letošním roce, 
a to s platností od 1. 10. 2019.
Cenové rozpětí podle doby parkování 
a lokalit
Sazby parkovného jsou nastaveny s ohledem 
na počet parkovacích míst v dané lokalitě 

Jeden postřeh za všechny

„Podle aktuálně zpracovaných analýz 
v rámci dopravní koncepce v centru města 
je pro dopravní obslužnost centra počet 
parkovacích míst dostatečný. Problémy 
však město má v lokalitách s převládají-
cí zástavbou bytových domů. Průzkumy 

zpracované v letošním roce potvrdily, že 
i přes stagnaci zátěže místních komuni-
kací průjezdnou dopravou narůstá počet 
zaparkovaných vozidel na sídlištích. Jedno-
duše řečeno, jde o problém s vozidly, která 
lidé vlastní či mají svěřena do užívání, ale 

Motoristé často volají hlavně po zřizování nových parkovacích 

míst. To ale není vždy možné, navíc to mnohdy situaci ani 

nevyřeší. Zajímavý postřeh, podložený ovšem odborným 

posouzením, mají například v Uherském Hradišti.

k přepravě je využívají málo či minimálně. 
Řešení nelze hledat v neustálém budování 
nových parkovacích míst pro „odkládaná“ 
vozidla. Výstavba nových parkovacích míst 
je zejména s ohledem na prostorové limity 
a mnohostranný význam veřejného pro-
storu čím dál náročnější a v dlouhodobém 
výhledu neudržitelná. Navíc není řešením 
dopravy ve městě. Je nutné se zabývat regu-
lací statické dopravy na sídlištích, ale také 
osvětou a motivací ke změně dopravního 
chování lidí,“ sdělila Dagmar Vacková 
z uherskohradišťské radnice.  /red/
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��Výborných silnic přibylo. Foto: ZK

Města zvýhodňují parkování na 
kratší dobu, umožňují platbu 

i pomocí SMS či karty a snaží se 
zavádět chytrá řešení.

a blízkosti centra. Počet parkovacích míst 
je omezený, v centru jsou sazby nejvyšší 
a postupně klesají. Nejdražší parkování 
je na ulici Soudní, nejlevnější poté na par-
kovišti Březnická. „Cílem města je zvýšení 
obrátkovosti aut ve městě a tím i rychlejšího 
uvolňování parkovacích míst. Nechceme, 
aby v centru stála auta déle, než je nezbytně 
nutné. Z toho důvodu výrazně zvýhodňu-
jeme krátkodobé parkování,“ říká mluvčí 
magistrátu Tomáš Melzer. 
Systémy plateb za parkování
Ve městě jsou zavedeny platby kartou 
a hotovost.  Motoris-
té možnost bezhoto-
vostní platby využí-
vají ve vysoké míře 
– na karty připadá 
30 procent. Město 
připravuje i mobilní 
aplikaci, jejíž součás-
tí bude také platební 
brána.
Chytré technologie
Připravuje se SMART systém, který zahr-
nuje navigační panely a závorový systém 
na parkovištích.

Uherské Hradiště
Počet placených parkovacích míst
Aktuálně je zpoplatněním regulováno  
1 722 veřejných parkovacích míst v cent-
rální části města a v rezidentní zóně Tůně. 
Co se chystá
V současné době město nezřizuje žádná 
nová zpoplatněná parkovací místa, chce 
ale najít řešení pro regulaci statické do-
pravy na sídlištích – tedy řešit problém 

dlouhodobě parkujících a jen občasně 
využívaných vozidel. 
Kdy se naposledy měnily sazby za 
parkování
Poslední změna proběhla v roce 2017. 
Nově se připravují drobné úpravy od 1. 
1. 2020.
Cenové rozpětí podle doby parkování 
a lokalit
Regulace statické dopravy v centru je 
rozdělena do tří zón. K tomu je řešena IV. 
zóna s rezidentním parkováním. Ceník 
a zónové rozdělení zohledňuje účel par-

kování. V centrální 
části je preferováno 
krátkodobé. Po ob-
vodu centra města 
na záchytných par-
kovištích je naopak 
pro řidiče výhodněj-
ší déle trvající par-
kování. Rezidentní 
zóna preferuje ob-

čany, kteří zde mají trvalé bydliště.   
Systémy plateb za parkování
Především hotovostní platby, na vybra-
ných parkovištích je umožněna platba 
také parkovací kartou. Dále je možné vy-
užít SMS a mobilní aplikaci.
Chytré technologie
V letošním roce proběhlo ve městě pilotní 
testování SMART technologií. Výhledově 
město plánuje regulaci statické dopravy 
podpořit i těmito systémy.

Vsetín
Počet placených parkovacích míst
Aktuálně 217 placených míst, od ledna 

Silnice? Přibylo hezkých úseků, převládají ale ty špatné

Vyplývá to z odborného hodnocení stavu 
silnic II. a III. třídy, které si pravidelně 
nechává zpracovat Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje.
Odborníci síť silnic ve vlastnictví kraje 
hodnotí na pětistupňové škále. Letos do-
spěli k závěru, že v kategorii nevyhovující 
se nachází 286 kilometrů. Do té nejhorší, 
označované jako havarijní stav, pak spadlo 
dokonce 646 kilometrů. V součtu to pak 
znamená, že zhruba polovina silnic II. a III. 
třídy motoristům svým povrchem radost 
rozhodně nedělá. Ve srovnání s předcho-
zím obdobím jde o velmi podobná čísla.

přibude dalších 129. Celkem tedy bude 
ve městě k dispozici 346 placených par-
kovacích míst. 
Co se chystá
Situace se zlepšila otevřením nové ob-
chodní galerie s kapacitou 157 míst, 
z toho město vlastní 53 míst. Do budouc-
na město plánuje další navýšení parko-
vacích míst – parkovací dům o kapacitě 
přibližně 300 parkovacích míst, který má 
vyrůst v budoucnu u nádraží.
Kdy se naposledy měnily sazby za 
parkování
Minimálně od roku 2012 nebyly sazby 
měněny. Ke změně ale dojde v lednu, kro-
mě ceny bude upravena i provozní doba 
placených a časových parkovišť.
Cenové rozpětí podle doby parko-
vání a lokalit
Aktuálně je parkoviště na Dolním ná-
městí dražší oproti ostatním parkoviš-
tím – 30 minut za 10 Kč, hodina a každá 
další započatá 20 Kč. Od ledna dojde ke 
sjednocení výše výběru na všech měst-
ských parkovištích na úroveň dnešního 
Dolního náměstí. 
Systémy plateb za parkování
Doposud pouze platba hotově pomocí 
parkovacích automatů. 
Chytré technologie
Od ledna 2020 bude fungovat placení přes 
SMS, mobilní aplikaci a webové rozhra-
ní. „Rovněž bude na dvou nejvytíženějších 
parkovištích možné platit kartou pomocí 
automatu. V budoucnu je v plánu tento 
způsob platby rozšířit i na ostatní parko-
viště,“ říká Jana Raszková  ze vsetínské 
radnice.  /jjn/

Celkem 288 kilometrů silnic v majetku Zlínského kraje hodnotí 

odborníci jako výborných. Proti loňsku je to zhruba o 30 

kilometrů více. Častěji ale motoristé narazí na úseky z opačného 

konce žebříčku – tedy ty, které jsou v nevyhovujícím či dokonce 

havarijním stavu. 

Naopak přírůstek kilometrů ve výborném 
stavu je znatelný, odrážejí se na něm in-
vestiční akce financované jak ze zdrojů 
krajských, tak i dotačních. Při srovnání 
hodnocení z jednotlivých let je ale patrné, 
že stav sítě silnic se sice zlepšuje, ale velmi 
pomalu. Nejde ovšem o žádné specifikum 
Zlínského kraje, se stejnými problémy se 
potýkají ve všech regionech. 
„Ukazuje se nám, že bychom měli do silnic 
II. a III. třídy včetně mostů investovat ve 
Zlínském kraji každoročně kolem půl mili-
ardy korun, aby zůstal zachován současný 
příznivý trend. To je rozsah prací, který 

jsme schopni zvládnout kapacitně a který 
je únosný i pro řidiče vzhledem k nezbytným 
uzavírkám, jež jsou se všemi rekonstrukce-
mi silniční sítě vždycky spojeny,“ pozname-
nává k tomu Bronislav Malý z Ředitelství 
silnic Zlínského kraje.  /jjn/
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Umělé zalesnění na ploše 409 hektarů a vysazení 2,9 milionů 

sazenic. Takový je letošní plán státního podniku Lesy 

České republiky ve Zlínském kraji. Za tak značnou nutností 

zalesňování stojí z velké části kůrovcová kalamita. Na 

celkovém objemu těžby dřeva se to napadené kůrovcem totiž 

podílí takřka ze dvou třetin. Nejhorší je situace na Rožnovsku.

Reakce na kůrovcovou 
kalamitu? Takřka tři miliony 
nových stromů

���Při zalesňování převažují buky a duby. Foto: Lesy ČR

Ve Zlínském kraji podnik Lesy České re-
publiky vytěžil od ledna do konce října 
letošního roku celkem 504 080 m3 dří-
ví. Z toho 325 419 m3 spadá do kategorie 

kůrovcového dříví. Pro srovnání – vlo-
ni činil objem těžby kůrovcového dřeva 
372 402 m3 a podnik evidoval přes 800 
hektarů holin. Kůrovcová kalamita je pro-

blémem v celé České republice. „V říjnu 
letošního roku jsme evidovali 25 900 hekta-
rů holin, z toho po kůrovcových těžbách to 
dělá asi 20 000 hektarů,“ řekla mluvčí Lesů 
České republiky Eva Jouklová. Podnik 
tak hodlá letos použít na zalesňování 55 
milionů sazenic. Skutečný objem výsadby 
ale může ovlivnit počasí.
Pokud jde o druhovou skladbu dřevin, 
Lesy České republiky pokračují v tren-
du zvyšování podílu listnáčů. „Převažují 
buky a duby, zastoupení mají i borovi-
ce, jedle, lípy, břízy a nad 600 metrů nad 
mořem v příhodných oblastech i smrky,“ 
dodává Eva Jouklová. Zalesněno tak bude 
zhruba 9 000 hektarů holin.

Nepříliš nadějné vyhlídky
Česká republika se s kůrovcovou kala-
mitou potýká již několik let, lesy navíc 
devastuje i sucho. „Pokud nám nepomůže 
příroda, délka kalamity je přímo úměrná 
zásobám smrku v nižších oblastech naší 
republiky. Taková je realita,“ informují 
Lesy České republiky na svých webových 
stránkách. Státní podnik využívá všechny 
dostupné metody ochrany lesa. Ať už jde 
o ty obvyklé v podobě lapáků a lapačů, tak 
i nové, jako je použití insekticidních sítí na 
skládkách, netkané textilie v kombinaci 
s chemickým ošetřením dříví a podobně.
Nejefektivnější je ale postupná změna 
druhové skladby. Nová výsadba se tak 
opírá o buky a duby, které mají dohromady 
podíl lehce přes 50 procent. Borovice je 
zastoupena 14 procenty a smrk 17 procen-
ty. Zbytek pokrývá pestrá škála dřevin, 
jako je jedle, olše, javor, bříza a další. Smrk 
je přitom často vysazován jako přípravná 
dřevina, aby vytěžené plochy nezarostly 
buření. Postupně se k němu dosazují list-
náče nebo jedle.  /jjn/

Uznání Lidová stavba roku Zlínského kraje za 

příkladnou obnovu objektů lidové architektury 

pro rok 2019 obdržel dům se sušírnou 

v Rokytnici u Vsetína. 

Jde o roubený dům karpatského typu, sestávající z obytné části a na 
ni navazující části s chlévy. Na trámovém stropě je vyryta datace 
1859. K domu náleží sušírna ovoce se sedlovou střechou krytou pá-
lenými taškami a s bedněnými štíty z roku 1910. Objekt je cenným 
dokladem tradiční venkovské hospodářské stavby. „Oprava domu 
nám trvala deset let,“ říká jeho majitelka Pavla Hrušková. Uznání 
Lidová stavba uděluje Zlínský kraj již od roku 2008. Nominované 
stavby posuzuje hodnotící komise, která zohledňuje kvalitu prove-
dených oprav, využití stavby i aktivitu vlastníků v oblasti péče o kul-
turní dědictví.  /tz/

Lidovou stavbu roku najdete v Rokytnici u Vsetína

��Oprava domu karpatského typu trvala deset let. Foto: Jiří Balát
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AKCE

Nezůstávejte v poslední den roku 2019 doma. 

Během dne se dá zažít spousta zajímavých 

akcí i originálních oslav příchodu nového 

roku. Vyrazte „ven“, nechejte se inspirovat 

našimi tipy.

✔  SilvestrBus: slavte za 
jízdy

Již posedmé vyrazí na silnice ve 
Zlíně a okolí speciální autobus, 
kterým se jindy v roce nesvezete. 
SilvestrBus bude projíždět od 18 
hodin na trase mezi Zlínem, Ot-
rokovicemi, Březnicí, nově zamí-
ří i do Želechovic, Lípy a Vizovic 
a svou pouť ukončí půl hodiny 
po půlnoci v centru Zlína. Vy do 
něj můžete nastoupit i vystou-
pit kdykoli a během jízdy si užít 
hudební party s dýdžejem, na-
bídkou drinků i drobného občer-
stvení a zábavnými soutěžemi. 
Autobus je ozvučený a osvětlený, 

takže vás čeká opravdu originál-
ní večírek. 
www.facebook.com/Silves

✔  Na Silvestra do divadla
Pojďte se v poslední den roku 
pobavit do divadla. V Městském 
divadle Zlín bude na programu 
peprná „mužská“ komedie Tes-
tosteron, kterou herci – jak bývá 
při silvestrovské příležitosti v di-
vadle zvykem - vyšperkují něčím 
speciálním. Po představení se 
můžete ještě chvíli zdržet na raut 
a přípitek ve foyer. 
 www.divadlozlin.cz 
Divadelní oslavu v tomto duchu 
chystá i Slovácké divadlo v Uher-

inzerce

Jak si užít poslední den roku? Vyrazte na 
rozhlednu, do divadla nebo autobusu

ském Hradišti. To na Silvestra 
uvede speciální reprízu komedie 
1 + 2 = 6, po představení bude 
připraven přípitek herců s divá-
ky a raut v neformální atmosféře.
 www.slovackedivadlo.cz 

✔  Na věž a výstavu do zámku
Pokud plánujete silvestrovskou 
procházku, vezměte to přes 
zámek Vsetín, kde bude mimo-
řádně otevřeno i v poslední den 
roku. Od 9 až do 17 hodin se 
můžete pokochat výhledem ze 
zámecké věže a také si prohléd-
nout stálou expozici a tři aktuál-
ní výstavy Muzea regionu Valaš-
sko, třeba tu s lákavým názvem 
Perníčky. Otevřeno bude ve stej-
ných časech i 1. ledna. 
 www.muzeumvalassko.cz 

✔  Ohňostroj v Kroměříži
Pokud se vám líbí představa ne-
formálního Silvestra pod širým 
nebem uprostřed města, vyrazte 
na Hanácké náměstí v Kromě-
říži. K tanci a poslechu bude od 
18 hodin hrát skupina Argema, 
připraveno bude i občerstvení. 
Zhruba v 18:45 starosta města 
zahájí Silvestrovský ohňostroj. 
 www.kromeriz.eu 

✔  Silvestrovská saunová noc 
Netradiční oslavu s koupáním 
a saunováním zažijete 31. pro-
since ve Wellness Horal ve Vel-
kých Karlovicích. Kromě kou-
pání v termálních bazénech se 
můžete saunovat, každou hodi-
nu i se silvestrovskými sauno-

vými rituály. Akce začíná v 19 
hodin a končí po půlnoci. 
 www.wellnesshoral.cz 

✔  Výšlap na Brdo a Janův 
hrad

K tradičním akcím patří silves-
trovský výlet k rozhledně Brdo, 
organizovaný příznivci geoca-
chingu ze Slovácka. V poledne 
se můžete na Brdu neformálně 
setkat u ohně s ostatními turisty, 
opéct přinesené špekáčky, mezi 
12 a 12:30 zapsat svou účast do 
připraveného logbooku a také se 
rozhlédnout z rozhledny, která 
bude mít otevřeno od 10 do 14 
hodin. 
 www.chribymikroregion.cz 
Nebo vyrazte na tradiční Silves-
trovský punč na Janově hradě 
u Vizovic. Zakoupením punče 
a drobného občerstvení podpo-
říte probíhající revitalizaci této 
historické stavby ze začátku 18. 
století. Akce se koná od 11 hodin 
do setmění. 
 https://januvhradvizovice.cz 

✔  Česko-slovenský Silvestr 
na Javořině

K nejznámějším silvestrovským 
akcím ve Zlínském kraji patří 
setkání Čechů a Slováků na Ja-
vořině, nejvyšším vrcholu Bílých 
Karpat. Loučení se starým ro-
kem zde provází zapálení velké 
vatry na znamení bratrství Če-
chů a Slováků, které neukončilo 
ani rozdělení republiky, a spo-
lečný zpěv hymny obou zemí. 
 Martina Žáčková

���Představení Testosteron. Foto: Marek Malůšek, Městské divadlo Zlín
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Vstupenky na koncert:
Bratia a Sestry tour 2019
Užijte si společný koncert skupin Tři sestry 
a Horkýže slíže, který se uskuteční  
13. prosince ve zlínské sportovní hale DATART. 
Máme pro vás připraveny 2x dvě vstupenky.
Otázka: Kdo je frontmenem skupiny Tři 
sestry?
Pokud vaše správná odpověď bude 176. či 
312. v pořadí, pak vyhráváte dvě vstupenky.
Odpovědi posílejte na soutez@oknodokraje.cz,  
formou SMS na číslo 775 661 729 nebo 
poštou na adresu Okno do kraje, Vavrečkova 
5262, Zlín 760 01.

DVĚ VSTUPENKY

Komiksová klasika
Jedinečný rukopis Káji Saudka je k vidění 
vůbec poprvé ve Zlíně. Unikátní soubor 
prací je vystaven v prostorách Filmového 
uzlu Zlín v areálu filmových ateliérů. Ná-
vštěvníci se mohou těšit nejen na Saudkovy 
komiksy, volnou tvorbu, ilustrace a práce 
pro film, ale i ukázky dobových tiskovin, 
prostorové objekty, fotografie a videopro-
jekce. Součástí výstavy bude také sekce 
18+. Kája Saudek byl od dětství okouzlen 
americkými komiksy, které jeho tvorbu 
výrazně ovlivnily. Mezi jeho nejslavnější 
komiksy patří Muriel a andělé nebo Lips 
Tullian. Jeho kresby byly použity také ve 
filmech Kdo chce zabít Jessii nebo Čtyři 
vraždy stačí, drahoušku. Výstava bude ote-
vřena do konce března 2020.  Foto: Filmový 
uzel. https://filmovyuzel.cz

Nejen Mikuláš se svou družinou, ale také bíle oděná Mikulášova Matička, zvaná též Mi-
kolajka nebo Mikuláška, bude 5. prosince obcházet od 14 do 18 hodin Dřevěné městečko 
a Valašskou dědinu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníci 
se dozví víc o symbolice postav mikulášské družiny, roztočí se kolovrátky. Kromě přástek 
dojde při Mikulášském podvečeru i na draní peří, tkaní koberců, chalupami se rozvoní 
perníky nebo „pánů“ a „mrváně“.  Vánoční jarmark zde pořadatelé naplánovali 14. – 15. 
12. Kromě šikovných řemeslníků návštěvníky potkají tajemné bílé Lucky nebo rozverní 
čerti ze Zděchova a Lačnova. V kuchyni se bude vařit polévka „ščedračka“. Živý Betlém 
– lidovou hru o narození Ježíše podle evangelia sv. Matouše, uvede muzeum 21. 12. v 17 
hodin a 22. 12. v 18 hodin v Dřevěném městečku. Foto: Jan Kolář, VMP www.vmp.cz

Tradiční zvyky, ale také komiks či legenda Bob Dylan. Je na 

vás, jak adventní čas prožijete. Přinášíme vám výběr toho, co 

zaujalo nás.

Pár tipů  
na příjemné prožití adventního času

Třetí prosincový víkend v sobotu 14. 12. 
od 13 do 16 hodin se uskuteční ve skan-
zenu Rochus u Uherského Hradiště po-
řad Radostná novina, kde si připomene-
me neodolatelnou atmosféru vánočních 
svátků dob minulých, kdy se především 
během Štědrého dne lidé snažili věštěním 
nahlédnout do budoucnosti. 
 www.skanzenrochus.cz 

Advent v Rochusu

Advent v rožnovském muzeu
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Nadbytečných kalorií z cukroví a pun-
če spolehlivě zbaví pohyb! I v prosinci 
budou mít zájemci hned tři možnosti 
poměřit síly s ostatními nadšenci. Běhy 
Zlín pořádají 7. 12. Mikulášský běh – od 
10 hodin je prezentace závodníků, v 11 
hodin start (trasy měří 5 a 10 km). 26. 12. 
v Příluku odstartuje tradiční Štěpánský 
běh (3,3 km a 10 km). Silvestrovský běh 
je situován 31. 12. na Vršavu (5 a 10 km). 
Foto: archiv  www.behyzlin.cz

Klobucký jarmek

Ikona amerického folku – Bob Dylan 
není „jen“ hudební legenda, ale člo-
věk mnoha tváří. Jako malíře tohoto 
nositele Nobelovy ceny za literaturu 
představuje spolek Artrium v prosto-
rách Zlínského zámku výstavou On the 
Road. K vidění je to nejlepší z jeho díla: 
téměř šedesát signovaných grafických 
listů z let 2008–2014 sestavených lon-
dýnskou Halcyon Gallery doplňují také 
gramofonové desky a fotografie Ala-
na Pajera zachycující setkání Dylana 
s Václavem Havlem. Výstava probíhá až 
do 5. ledna 2020 a její součástí je i vý-
stava fotografa Jindřicha Buxbauma 
„Ze života Zbožných Chasidů“. 
Foto: www.artrium.cz

Neznámá tvář 
známého umělce

Připravila: 
Blanka 

Kovandová

inzerce

Běhej pro radost

Ať už máte Valašský mikulášský jarmek spojený s krajovým jídlem, strašidelnými čerty 
nebo lidovými zvyklostmi, můžete se opět začít těšit! Letos Mikulášský jarmek ve Va-
lašských Kloboukách připadne na sobotu 7. 12. V pořadí již 28. ročník jarmeku, který 
každoročně navštíví tisíce lidí, zve na ukázky řemesel, dobrou kyselici, rožněné jehněčí 
a spoustu muziky. A samozřejmě také obchůzky Mikulášů s družinami. Součástí bude 
soutěž „O nejpěknějšího pečeného pána či paní z kynutého těsta“ (obřadné pečivo, kte-
rým právě na Valašsku Mikuláš obdarovával hodné děti), o nejlepší slivovici, kysané zelí, 
domácí chleba nebo nejhezčí jablíčko. Foto: www.jarmerk.cz www.jarmek.cz
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Pokud přemýšlíte, že se mezi ně také zařa-
díte, je ten správný čas. Zvláště po Novém 
roce mívají transfuzní stanice krve nedo-
statek a dárci jsou velmi vítaní: noví i ti pra-
videlní. Nejen o tom, proč je zima z pohledu 
zásob krve nejnáročnější, ale i o získávání 
nových dárců a péči o ty stávající jsme si 
povídali s MUDr. Janou Pelkovou, primář-
kou Hematologicko-transfuzního oddělení 
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně 
a ve Vsetínské nemocnici. 

Paní doktorko, jak obecně hodnotíte vý-
voj posledních let? Některé nemocnice 
hlásí úbytek dárců, jinde jich přibývá…
Počet dárců mírně vzrůstá, alespoň v ne-
mocnicích, ve kterých pracuji. Důvodů je 
zřejmě hned několik. Vliv má například 
osvěta i to, že dárcovství krve a také kostní 
dřeně veřejně podporuje řada firem a zná-
mých osobností.

Kdo je vlastně typický dárce krve? 
Pro dárce krve a dalších krevních složek je 
jednotícím prvkem snaha a ochota pomá-
hat potřebným. Tito lidé se nachází napříč 

Primářka transfuzního oddělení zlínské 
nemocnice Jana Pelková: Dárců krve přibývá, 
pomáhá nám osvěta 
Každý, kdo někdy podstoupil operační zákrok v nemocnici, 

může za uzdravení a šanci na další život děkovat nejen 

zdravotníkům, ale i řadě bezejmenných hrdinů – dárců krve. 

Nejcennější tekutinu věnují tito dobrovolníci jako pomoc 

druhým nezištně bez nároku na honorář, mnozí pravidelně 

a řadu let. 

společností. Jsou mezi nimi lidé s vyšším 
i nižším vzděláním, muži i ženy, lidé mladí 
i starší. Všem jsme za jejich přístup velmi 
vděční a za jejich ochotu pomoci a „darovat 
něco ze sebe“ jim děkujeme.

Jak bojujete za získání dárců a udržení 
těch stávajících?

Snažíme se pro dárce dělat maximum, 
máme snahu vylepšovat prostředí 
transfuzních oddělení, zajišťovat pro dár-
ce různé bonusy a výhody, dopřávat jim 
co největší komfort. Toho, že k nám chodí 
„darovat něco ze sebe“, si velmi vážíme 
a jsme za jejich přístup vděční.
S dárci se snažíme být co nejvíce v kontak-
tu, odpovídat na jejich dotazy, komunikovat 
s nimi, aby měli pro svá rozhodnutí co nej-
více informací. Z tohoto důvodu provozu-
jeme webové stránky www.kntb.cz/infor-
mace-pro-darce-krve i facebookový profil 
Dárci krve Zlín, dotazy zodpovídáme i tele-
fonicky či osobně. Pro dárce na Vsetínsku 
jsou informace dostupné na internetových 
stránkách Vsetínské nemocnice www.ne-
mocnice-vs.cz. Snažíme se také co nejvíce 
spolupracovat s různými firmami a orga-
nizacemi, které dokáží dárce krve ocenit 
různými dárky, třeba ze své produkce. Pro 
návštěvníky transfuzních oddělení je to 
často vítané zpestření a příjemné překva-
pení. Pokud bych mohla zmínit nějakou 
aktualitu, tak připravujeme modernizaci 
prostor transfuzního oddělení ve zlínské 
nemocnici. Změnu k lepšímu si zaslouží jak 
dárci, tak náš personál. Věříme, že k mo-
dernizaci dojde v řádu měsíců. A ráda bych 
poděkovala našim podporovatelům, kteří 
poskytli na modernizaci finanční prostřed-
ky. Úplně nejlepší by ale bylo, z pohledu 
naší práce i dárců krve, kdyby se podařilo 
postavit novou nemocnici v Malenovicích. 
To by byl opravdu zásadní posun v kvalitě. 
Nejen pro nás, ale pro všechny pacienty 
a zdravotníky.

Co je podle vás největší překážkou v zís-
kávání nových dárců?
Lhostejnost a nezájem – obojího je ve spo-
lečnosti stále hodně. Dalším důvodem je 
zdravotní stav populace. Je řada lidí, kte-
ří by rádi krev či další složky krve rádi 
darovali, ale není to možné kvůli jejich 
nemocem či postižením. Na otázky, kdy 
a zda vůbec je možné darovat, odpoví-
dáme prakticky každý den. V některých 
případech musíme zájemce odmítat. Jsou 
někdy zklamaní, chtěli pomoci, ale nejde to 
jinak. Dárcovství má svá přísná pravidla, 
příjemci krve jsou totiž další lidé, pacienti, 
a my nemůžeme ohrozit dárce ani příjemce.

Jak to funguje, když se stane, že krve je 
kritický nedostatek? „Půjčuje“ se z ji-
ných nemocnic? 

���Potřeba darované krve výrazně vzrůstá v létě a také po Novém roce. Foto: archiv KNTB

���Primářka MUDr. Jana Pelková

Gusto
Karta
Jedna karta 
pro stravenky 
a benefity 

Kde můžete s Gusto Kartou 
na zlínsku zaplatit?
Albert, Tesco, Hruška, Dr. Max, Slevomat a dalších více 
jak 550 provozoven v okolí a další stále přibývají.

Více informací: T: 702 208 427, M: kucerova@gustokarta.cz

Peníze na konci roku nikomu nepropadnou
Až 50% sleva na nákupy ve vybraných e-shopech
Z každé platby vlastními prostředky získáte 
1,5 % ceny zpět

česko-slovenskáfirma

            www.gustokarta.cz
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inzerce

Ano, nemocnice si umí vypomáhat svými 
zásobami krve. Krev se nepůjčuje, musí 
se kupovat. Je tedy vždy komfortnější, 
když má nemocnice dost své krve. Nejen 
z hlediska výdajů, ale i kvůli možnos-
ti jejího okamžitého použití v případě 
nutnosti.

Kolik dárců krve se pro představu 
musí „složit“ na průměrnou operaci 
jednoho pacienta?
„Průměrná“ operace neexistuje, každá je 
svým způsobem specifická. Třeba obecně 
patří operace žlučníku mezi ty, které jsou 
bezproblémové. 
Ale může dojít k případu, kdy nastanou 
komplikace, a ty se mohou promítnout 
ve velké potřebě krve. Statisticky se dá 

říci, že hodně krve se spotřebovává při 
ortopedických operacích, při operacích 
cév i některých náročnějších operacích 
hrudníku apod. Často může jít i o litry 
krve na jednu operaci.

Která období roku jsou pro vás, pokud 
jde o zásoby krve, těmi vůbec nejkri-
tičtějšími? 
Určitě to jsou letní měsíce. Jednak větši-
nou vzrůstá počet uskutečněných ope-
rací, jednak řada dárců krve odjíždí na 
dovolené. Nejsou tu tedy fyzicky a po 
návratu se na ně vztahují různě dlouhé 
lhůty – od měsíce do půl roku – během 
kterých darovat nemohou. Ty lhůty nej-
častěji souvisí s návštěvami zahraničních 
destinací a tedy možnou hrozbou one-

mocnění dané osoby různými chorobami, 
například západonilskou horečkou. Po-
kud k nakažení došlo, projeví se to právě 
v době, kdy po návratu ze zahraniční do-
volené darovat krev nelze. Je tedy nutné 
tyto lhůty dodržovat kvůli bezpečnosti 
pacientů i zdravotnického personálu.
Dalším kritickým obdobím je leden. Řada 
lidí, často pod tlakem atmosféry Vánoc, 
přichází darovat koncem roku. A na za-
čátku nového roku jich proto není tolik. 
Chtěla bych proto poprosit, kdo z dárců 
může svou návštěvu naplánovat na leden 
místo na prosinec, ať to udělá. 
Děkuji.

 My také, děkujeme za rozhovor.
 Martina Žáčková

���Mateřské mléko se dá buď uskladnit, nebo přímo distribuovat dětem. Foto: archiv KNTB

Víte, že…. 

…ve Zlínském kraji je podle Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky 
zhruba 14 tisíc dárců krve, to jsou zhruba 
2 procenta obyvatel. 
… dárcem krve se v České republice může stát 
člověk mezi 18 a 60 lety, který netrpí například 
vážnější alergií, cukrovkou, astmatem, 
nádorovým či krevním onemocněním, 
závažnou nemocí srdce, žaludečními vředy, 
autoimunitním onemocněním či chronickým 
zánětem ledvin. 
…protože existuje i řada důvodů pro 
krátkodobé přerušení dárcovst ví, 
zdravotní stav před každým odběrem 
krve posuzuje vždy transfuzní lékař. 
Kromě dobrého pocitu z pomoci druhým 
lidem je tak pro všechny dárce velkou 
výhodou právě pravidelná lékařská 
kontrola.
…standardní odběr činí 450 ml, což je 
asi 10 % množství krve obíhající v těle 
dospělého člověka. Samotný odběr trvá 
7 až 10 minut.  /mž/

Mezi méně známé, ale rovněž prospěšné 
dárcovské aktivity patří darování mateř-
ského mléka. Na Novorozeneckém oddělení 
Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně 
funguje již několik let jediná sběrna ma-
teřského mléka v kraji. Maminky, které 
mají po porodu přebytek mléka, ho mohou 
po předchozím negativním bakteriologic-
kém vyšetření nabídnout k dalšímu použití. 
Dárkyní má zlínská nemocnice většinou 

dostatek. I když za výkup nabízí symbolic-
kých 70 korun za litr, maminky převážně 
darují mateřské mléko zdarma. V nemocni-
ci ho dostávají především předčasně naro-
zené děti. Jejich maminkám totiž trvá, než 
se nastartuje dostatečná tvorba vlastního 
mléka, a tak přichází na řadu mléko od 
dárkyň. Mléko mohou ženy darovat do šesti 
měsíců od porodu. V roce 2018 darovaly 
celkem 190 litrů.  /mž/

Pomoc pro předčasně narozené děti

Gusto
Karta
Jedna karta 
pro stravenky 
a benefity 

Kde můžete s Gusto Kartou 
na zlínsku zaplatit?
Albert, Tesco, Hruška, Dr. Max, Slevomat a dalších více 
jak 550 provozoven v okolí a další stále přibývají.

Více informací: T: 702 208 427, M: kucerova@gustokarta.cz

Peníze na konci roku nikomu nepropadnou
Až 50% sleva na nákupy ve vybraných e-shopech
Z každé platby vlastními prostředky získáte 
1,5 % ceny zpět

česko-slovenskáfirma

            www.gustokarta.cz
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ZAJÍMAVOST

Lyže, sněžné skútry a na nich profesionální 

záchranáři, co zvládnou každou situaci. 

Taková je vžitá představa lidí o činnosti 

horské služby. Něco na ní je, ale skutečnosti 

tak úplně neodpovídá. 

Jde o jednu ze složek integrovaného záchranného systému, jejím 

hlavním posláním je organizace a provádění záchranných a pátracích 

akcí v horském terénu, poskytování první pomoci a zajištění transportu 

zraněných a vytváření podmínek pro bezpečnost návštěvníků hor. 

Profesionální záchranáři fun-
gují pod hlavičkou obecně 
prospěšné společnosti Horská 
služba ČR, která spadá pod mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. 

Dobrovolní záchranáři jsou pak 
organizováni v zapsaném spol-
ku Horská služba České repub-
liky. Zajímavostí je, že profesio-
nálem se nemůže stát kdokoliv 

– ti se s ohledem na náročnost 
služby a nutné specifické zna-
losti rekrutují výhradně z řad 
zkušených dobrovolných členů 
horské služby.  /jjn/

Členy horské služby jsou to-
tiž také dobrovolníci a jejich 
práce rozhodně nekončí s tá-
ním sněhu – naopak, pomáhají 
i v létě. „Letos za letní sezonu 
už máme za sebou o 26 pro-
cent více zásahů než v loňském 
roce. V posledních letech se už 
co do počtu výjezdů prakticky 
stírá rozdíl mezi zimní sezonou 
a létem,“ říká náčelník horské 
služby pro oblast Beskydy Ra-
dan Jaškovský. Horská služba 
pro oblast Beskydy pokrývá 

Moravskoslezské Beskydy, 
Javorníky a Vsetínské vrchy. 
Je rozdělena na tři pracovní 
obvody a několik okrsků se 
stanicemi. Zlínský kraj spadá 
pod obvod s centrem na Pus-
tevnách, další stanice jsou pak 
na Soláni a na Kohútce. Jde 
tedy o rozsáhlé území. „Celkem 
nás je 12 profesionálních a 46 
dobrovolných záchranářů,“ 
přidává podrobnosti Radan 
Jaškovský s tím, že tento stav 
je na hraně. „Například v létě 

Horská služba. S táním sněhu jejich práce 
nekončí, záchranáři pomáhají celý rok

Horská služba ČR

máme problém s dojezdový-
mi časy na Kohútku. A když se 
stane, že ve stavu nemocných 
máme více lidí, mohou být 
komplikace i jinde,“ dodává ná-
čelník horské služby s tím, že 
právě z těchto důvodů usilují 
o zřízení čtvrtého pracovního 
obvodu právě na Kohútce. To 
by zároveň znamenalo zvýšení 
počtu profesionálních záchra-
nářů o další čtyři členy.

V létě jako v zimě
Hlavní poslání horské služby 
zůstává pořád stejné – pomá-
hat těm, kdo mají problém na 
horách. Této praxi odpovídá 
i obsazení stanic. Nepřetržitý 
celoroční provoz je na stani-
cích Pustevny, Javorový a Frý-
dlant nad Ostravicí. Ostatní 
stanice fungují nepřetržitě 
jen  v zimním období. Dobro-
volníci pomáhají ve službách 
celoročně, ale jen o víkendech. 
Jenže situace v návštěvnosti 
hor se dramaticky změnila. 
Například na Pustevnách jsou 
turisté a výletníci ve velkém 
počtu prakticky každý den.
„Hory se obecně staly – i díky 
moderním technologiím v po-
době elektrokol či GPS navigací 
– pro lidi atraktivnější. Jenže to 
s sebou nese i problémy. Řada 
lidí nemá zkušenosti s tím, jak 
moc se na horách může změnit 
počasí takřka během chvíle, 
mnohým chybí respekt, neod-
hadnou své schopnosti. Výsled-

kem je, že v létě máme stejně 
práce jako v zimě a rozhod-
ně se nenudíme ani v jarních 
a podzimních měsících, kdy 
zde dříve býval relativně klid,“ 
upozorňuje Radan Jaškovský, 
který je jedním z vůbec nej-
zkušenějších profesionálních 
záchranářů – této činnosti se 
věnuje od roku 1985.

Dobré boty a chytrý telefon
Pokud se na horách dostanete 
do problémů, můžete volat na 
standardní tísňové linky, tedy 
150, 155 či 112, případně zvolit 
volání přímo na horskou služ-
bu – linka 1210. Toto číslo platí 
všude, bez ohledu na to, v kte-
rých horách právě jste. Podle 
Radana Jaškovského je ale úpl-
ně nejlepší možností, jak si při-
volat pomoc, mobilní aplikace 
Záchranka. „Kromě tlačítka na 
přivolání zdravotnické záchran-
né služby obsahuje i možnost 
odeslat oznámení přímo na hor-
skou službu. A pokud se člověk 
v aplikaci registruje, hned víme, 
kdo přesně a kde je v problé-
mech,“ vysvětluje profesionální 
záchranář. Zároveň ale dodává, 
že by lidé na moderní technolo-
gie neměli hřešit. „Základem je 
vlastní odpovědnost, správný 
odhad situace a nepodceňová-
ní varování. I nám může ve sna-
ze pomoci vše zkomplikovat 
příroda a počasí,“ upozorňuje 
Radan Jaškovský.  
 Jaroslav Janečka

��Transport zraněného. Foto: Horská služba ČR

��Zásahů v létě přibývá.  
Foto: Horská služba ČR



ZÁRUKA

5 let

30. listopadu – 24. prosince 2019

V rámci doprovodného programu je pro vás připravena vánoční stezka „Letem vánočním světem“, 
vánoční expres a kolotoč pro děti a můžete se vyfotit u fotostěn okolo kašny a ve vánoční stodole.

Čeká vás i tradiční jarmark, dobré jídlo a pití.

Neděle 1. 12.

17.45 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Čtvrtek 5. 12.
16.00 MIKULÁŠ, ANDĚL a ČERTI z Bylnice

Neděle 8. 12.

17.00 NO NAME

Středa 11. 12.
18.00 Česko zpívá koledy s Deníkem

Neděle 15. 12.
18.00 MICHAL HRŮZA s kapelou

Neděle 22. 12.
18.00 Martin CHODÚR s kapelou MACH

DARUJTE VYSNĚNÝ RELAX
jedinečné wellness centrum

wellness masáže a exkluzivní spa rituály
gastronomický zážitek

www.HotelAlexandria.cz

LUHAČOVICE
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inzerce

Pětatřicetiletý Dalibor Farný je otec tří dětí 
a původní profesí programátor se zálibou 
v elektronice. První malé digitrony si ob-
jednal přes internet na sklonku roku 2011 
a sestavil z nich teploměr. V hlavě mu zrál 
nápad na hodiny, ale větší originální retrový-
bojky se na internetu prodávaly kus za deset 
tisíc korun… A tak začalo ve sklepě, metodou 
pokus – omyl a doslova na koleni, dobro-
družství s plynovým hořákem a skleněnými 
trubkami. Na konci boje s technologií, kterou 

Nový čas staré technologie
Designer, umělec, kutil a hodinář – tak by se dala shrnout 

profese Dalibora Farného, který z kraje posílá do celého světa 

svůj unikátní produkt – digitronové hodiny – Nixie Clock.

se již desítky let nikdo nezabýval, je aktuálně 
moderní dílna na zámku v Březolupech a šest 
zaměstnanců. A také designový výrobek, na 
který i přes relativně vysokou cenu kolem 40 
– 50 tisíc korun, už čekají konkrétní zájemci. 
Dalibor Farný zasvětil léta experimentům 
a vývoji. A našel vlastní cestu, jak znakové 
výbojky znovu vyrobit. Investoval do strojů 
(které sháněl po celém světě) a řadu zařízení 
si musel vyrobit sám. Produkt stále inovuje. 
Nabízí tak historickou technologii v nejmo-
dernějším provedení – jeho „Nixie Clock“ 
(odvozeno z názvu Nixie, pod kterým byly 
digitrony uvedeny poprvé na trh) nepojal 
jako kopii starých modelů hodin. Řídicí elek-
tronika je připojena k internetu, ze kterého 
udržuje na zobrazovači zcela přesný čas 
a probíhají aktualizace softwaru. Za devět let 
vyrobil téměř devět tisíc výbojek a rozeslal 
přes 500 hodin do celého světa. Polovina celé 
produkce putuje do Ameriky a své fanoušky 
mají zářící číslice i v Austrálii, Anglii nebo 
Německu. Více na www.daliborfarny.com.
 Blanka Kovandová

���Design hodin je nepřehlédnutelný. Foto: archiv

���Dalibor Farný. Foto: archiv

Co to vlastně je?
Znaková výbojka nebo číslicová 
výbojka, obvykle označovaná jako 
digitron, je elektronická součástka, 
plynem plněná výbojka se stude-
nou katodou, sloužící k zobrazová-
ní číslic, případně jiných symbolů. 
V šedesátých letech minulého sto-
letí se tato technologie používala 
k zobrazování číselných hodnot na 
měřicích přístrojích. Postupně byly 
digitrony nahrazeny výrobně jedno-
duššími a energeticky úspornějšími 
LED diodami.

Vás srdečně zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PÁTEK 24. 1. 2020 OD 8.00 DO 17.00 

SOBOTA 25. 1. 2020 OD 8.00 DO 12.00
s následujícím programem:

Bližší info:  Eva Jurásková
tel.: 572 613 133
juraskova@sou-ub.cz

www.sou-ub.cz

STŘEDNÍ ODBORNÉ 
UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD
Svat. Čecha 1110 

PÁTEK 24. 1. 2020  

8.00 – 17.00
Zájemci si budou moci 
prohlédnout učebny 
teoretického vyučování, dílny 
odborného výcviku, domov 
mládeže, praktické ukázky žáků 
jednotlivých oborů a budou 
jim podávány informace 
o vyučovaných  oborech a chodu 
školy.

SOBOTA 25. 1. 2020  

9.00 – 10.30
ukázky kynologického výcviku 

(canisterapie, agility, živé  
překážky) předvedou žáci 
oboru Chovatelství

ukázky výcviku policejních psů 
předvede Policie ČR                             

9.00 – 11.00
prohlídky nového výcvikového 

centra pro chovatele                                                                                                           

11.00 – 12.00
informace o maturitním oboru 

Chovatelství



���Dalibor Farný. Foto: archiv
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VÁNOČNÍ
STROMKY
BAČA
z podhůří Hostýnských vrchů

Více na:

www.vanocnistromkybaca.cz

Najdete nás:

• ZLÍN
• HOLEŠOV
• KROMĚŘÍŽ
• PŘEROV
• CHOMÝŽ
• VĚŽKY
• UHERSKÝ BROD


