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Za vybavení, které nyní mají adepti strojírenských profesí
a budoucí automechanici ve Vsetíně, by se nemusela stydět ani
moderní továrna či autoservis. | Foto: Ludvík Valouch
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Zlín mezi elitou

Centrum polymerních systémů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
je špičkovým pracovištěm.
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SLOVO
ÚVODEM
Vážení a milí spoluobčané,
po zimě jsou tu již pro většinu
z nás očekávané jarní prosluněné dny, které lákají trávit co
nejvíce času venku. Oprašujeme
kola, koloběžky či in-line brusle
a vyrážíme do přírody. Duben je
svým způsobem zvláštní měsíc.
Nejen, že v něm vylézají hadi
a štíři, ale na našich silnicích se
opět po zimě začínají objevovat i motocykly a automobily,
uložené přes zimu v garážích či
kůlnách. Jejich řidiči se po zimním odpočinku dostávají do silničního provozu, který je rok
od roku intenzivnější.
A tak duben je po řadu let vyhlašován měsícem bezpečnosti

silničního provozu, kdy je cílem
připomenout nejen řidičům, ale
i ostatním účastníkům silničního provozu, jejich povinnosti.
Dodržování pravidel a vzájemná ohleduplnost řidičů, cyklistů

ovlivnit. Smysl tohoto společného úsilí je vyjádřen jasným
a srozumitelným mottem „Bezpečně na silnicích – právo a zodpovědnost každého z nás“.
Z vyhodnocení nehodovosti
na území našeho kraje za rok
2014, kterou zpracovalo Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje, vyplývá, že v uplynulém roce
došlo k 3 484 dopravním nehodám, při nichž bylo 33 osob
usmrceno, 184 těžce zraněno

Statistiky nejsou jen pouhá čísla.
a chodců je nezbytnou podmínkou, abychom se domů ze všech
cest vrátili živí a zdraví.
Zlínský kraj schválil strategii
bezpečnosti silničního provozu do roku 2020. K tomu, aby
se vize obsažená v dokumentu
stala realitou, je nezbytné aktivní zapojení všech, kdo mohou
bezpečnost svým chováním

a 1 279 zraněno lehce. Řeknete
si, jsou to jen čísla, strohé statistiky, ale za nimi se skrývá bolest a utrpení zcela konkrétních
spoluobčanů.
K tomu, abychom tento stav
změnili a pozitivně ovlivnili, nestačí jen preventivní opatření,
například v dopravní výchově
dětí na základních školách, sou-

těžích mladých cyklistů a podobně, ale především maximální ukázněnost a předvídavost
nás účastníků silničního provozu a oboustranná tolerance
mezi řidiči a chodci, kteří jsou
nejvíce zranitelní. Nejen vozidlo, ale i chodec musí být viděn
za každého počasí. Proto používejme reflexní a fluorescenční
materiály. Snažme se hlavně dětem, ale i sobě, pohybujeme-li
se na komunikacích, pořizovat
oblečení a doplňky opatřené
těmito bezpečnostními prvky.
Přispějme každý z nás k tomu,
aby se v letošním roce zvýšila
bezpečnost na silnicích, a to
nejen v našem Zlínském kraji.
Přeji vám jízdy bez nehod
a šťastné návraty domů. Potom
i přání příjemného prožití velikonočních svátků najde svého
naplnění.
Ing. Jaroslav Kučera,
radní Zlínského kraje
pro oblast dopravy

Revoluce v dopravě. Moderní trať, terminály
Zlínský kraj | Pouhých jedenáct minut by měla v budoucnu
trvat cesta vlakem ze Zlína do Otrokovic, a to díky
modernizaci a elektriﬁkaci trati z Otrokovic do Vizovic,
kterou schválilo ministerstvo dopravy. Zároveň na její
stavbu vyčlenilo částku osm miliard korun.
Projekt počítá s elektrizací celé trati až do Vizovic a se zbudováním
druhé koleje v úseku Otrokovice
– Zlín. S přelomovou modernizací by se mělo začít v roce 2019.
„Zpočátku byla k projektu velká
nedůvěra, ale jsem rád, že se nám
společnými silami podařilo projekt
prosadit,“ řekl radní Zlínského kraje
pro oblast dopravy Jaroslav Kučera.
Kraj na přípravách intenzivně spolupracoval se starosty měst a obcí
ležících podél trati.
Nyní je na řadě aktualizace územního rozhodnutí a poté získání
stavebního povolení, výkup některých pozemků a výběr zhotovitele. To vše bude mít na starosti
Správa železniční a dopravní cesty. Ta projekt připravuje tak, aby
na něj bylo možné čerpat evropské
peníze. Reálně příprava potřebné
dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení zabere
dva až tři roky. „Nynější schválení
studie proveditelnosti je však průlomovým okamžikem, kdy se po 20

letech podařilo odůvodnit zásadní
modernizaci celé tratě z Otrokovic
až do Vizovic,“ doplnil Petr Pšenička
ze Správy železniční dopravní cesty.
Dodal, že se navíc jedná o ojedinělý případ, kdy se podařilo bez
kompromisů splnit všechny požadavky všech zainteresovaných, čili
ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Zlínského
kraje, města Zlína i dotčených měst
a obcí. Cestující vlakem na trati Vizovice – Otrokovice budou moci
počítat s třicetiminutovým intervalem spojů, v úseku mezi stanicí
Zlín-střed a Otrokovice se dokonce
v době špičky předpokládá patnáctiminutový interval. Tyto osobní
vlaky budou dále přímo pokračovat do Přerova, Kroměříže a Uherského Hradiště. Zásadních změn
dozná i stanice Zlín střed. Poloha
nádraží bude přesunuta blíže k ulici
Gahurova. Součástí je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které
není dnes připraveno na zvýšenou
kapacitu trati na Zlín.
/rš/

Železnice bude komfortnější i bezpečnější. | Ilustrační foto

Co přinese modernizace trati vašemu městu?
Miroslav Adámek,
primátor Zlína
Celou řadu výhod. Bude více spojů mezi Zlínem a Otrokovicemi,
ve špičce pojedou osobní vlaky
mezi těmito městy v patnáctiminutových intervalech. Velkým plusem bude i nová výpravní budova
na zlínském nádraží.
Jaroslav Budek,
starosta Otrokovic
Projekt vnímáme velmi pozitivně.
Centrální komise ministerstva dopravy v minulých dnech schválila
studii proveditelnosti a zvolená
varianta mimoúrovňového křížení železniční tratě s komunikací

I/55 přináší zvýšení propustnosti
kvítkovické křižovatky, která je
neuralgickým dopravním bodem
v našem městě. Dalším přínosem
pak je dořešení přestupního terminálu v prostoru nádraží.
Alena Hanáková,
místostarostka Vizovic
Modernizace pro cestující občany Vizovic nepřinese jenom
větší kvalitu a pohodlí cestování.
Doprava po železnici se zrychlí
a bude větší prostor pro znásobení počtu spojů. Usnadní se
také napojení na dálkové spoje
a do center, jako je Přerov, Uherské Hradiště nebo Kroměříž.
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Zlínský kraj je pro obce a města partnerem
Zlínský kraj | Dotační programy, krizové řízení, ale i běžná agenda. To je jen
malá ukázka toho, v jakých oblastech je nutná pravidelná komunikace mezi
hejtmanstvím, velkými městy i těmi nejmenšími obcemi.
Zlínský kraj proto pravidelně
pořádá velká setkání se starosty, členové rady pravidelně vyjíždějí do regionu a podobně.
Po loňských komunálních volbách došlo na pozicích starostů
a starostek v obcích Zlínského
kraje prakticky z jedné třetiny
k obměně. Do nových pozic
usedlo 96 nových starostů,
ve Zlínském kraji je přitom 307
obcí. Právě s ohledem na počet
nově zvolených starostů byla paleta nástrojů komunikace s představiteli obcí rozšířena. Kromě
pravidelného setkání vedení
Zlínského kraje se starosty, které
se tradičně koná v Luhačovicích,

byly pro nově zvolené zástupce měst a obcí připraveny další
semináře, které šly do hloubky
a do podrobností tak, aby se
mohli noví starostové s novou
problematikou více seznámit.
Nabídnuté možnosti účasti
na seminářích využilo šest desítek starostů, kteří se poprvé
sešli na krajském úřadu na konci
února. Další semináře se pak konaly v březnu a pro velký zájem
byl stanoven jeden termín i na
duben.
„Smyslem těchto setkání je
podat nově zvoleným představitelům místních samospráv
základní informace týkající se

Kraj pomůže rodinám obětí tragédie
Zlín, Uherský Brod | Zlínský
kraj pošle finanční dar ve výši
400 000 korun městu Uherský
Brod. To následně částku rovnoměrně rozdělí na osm stejných dílů a poskytne pozůstalým po tragické události, která
se v Uherském Brodě stala 24.
února.
„Chceme poskytnout takovou
pomoc, aby byla co nejvíce účinná pro pozůstalé, i když jejich
blízké jim samozřejmě nikdo
nevrátí,“ uvedl Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje. „Nakonec jsme zvolili tuto formu poskytnutí finančního daru přímo
pro město Uherský Brod, byť se

celý proces trochu natáhne,
protože dar musí schválit ještě
zastupitelstvo. Důvodem je,
že přímý finanční dar pozůstalým jsme nemohli schválit,
neboť nám nejsou oficiálně
známa jména obětí této tragédie, a proto jsme se rozhodli
jít touto cestou,“ doplnil hejtman.
Finanční formu pomoci nabídl
hejtman Zlínského kraje starostovi města Uherský Brod již
v den tragédie, kdy byl přímo
na místě. Bezprostředně poté
pak při dalších návštěvách nabídl městu pomoc psychologů
a sociálních pracovníků. /rš/

postavení obce a jejích úkolů
na poli samosprávy, ale také seznámit je s povinnostmi danými
výkonem státní správy na některých úsecích. Samozřejmě
jde i o to, aby navázali osobní
kontakty s úředníky krajského
úřadu a věděli, na koho se mohou obrátit v případě, že budou
potřebovat radu,“ uvedl ředitel
Krajského úřadu Zlínského kraje
Vladimír Kutý.
Kromě přímého jednání se starosty vedení Zlínského kraje rozhodlo o společných jednáních
rad měst s rozšířenou působností. První takové jednání bylo
na konci února s radou města Zlí-

Z REGIONU

na a další je plánováno na konci
března s radou města Otrokovic.
„Přínosem pro společná jednání
je fakt, že jak města, tak i vedení
Zlínského kraje mají příležitost
jednat o společných tématech
a jejich řešení přímo v místě
a s lidmi, kteří mají danou problematiku na starost,“ vysvětlil
hejtman Stanislav Mišák.
Miliony pro obce
Setkávání starostů s představiteli kraje jsou důležitá i kvůli
velkému objemu peněz, které
mohou obce a města z hejtmanství získávat na řešení svých investic. Příkladem může být Podprogram na podporu obnovy
venkova. V letech 2004 až 2014
bylo menším obcím z tohoto dotačního titulu poskytnuto více
než 393 milionů korun.
/rš/

Ocenění za propagaci legionářských tradic
Kroměříž | Zajímavé zpestření měl kroměřížský benefiční
koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš, jehož
pořadatelem byl Nadační fond
Legie 100. Z rukou organizátorů převzal náměstek hejtmana
Lubomír Nečas čestné uznání
za rozvoj a propagaci legionářských tradic jako výraz poděkování Zlínskému kraji za spolupráci v této oblasti. K té se kraj
zavázal podpisem memoranda

s Československou obcí legionářskou v únoru loňského roku.
Benefiční koncert se uskutečnil
u příležitosti 100 let od přísahy
231 „novodružiníků“, tedy vojáků, kteří po začátku Velké války
vstoupili v roce 1915 dobrovolně
do první vojenské jednotky Čechů a Slováků – České družiny
v Tarnově. Výtěžek z koncertu
je určen Nadačnímu fondu Legie
100 na podporu Československé
obce legionářské.
/van/
Legionářská tradice je stále živá. | Foto: archiv ČOL

Další investice do zdravotnictví
Zlínský kraj | Investice ve výši
přes 50 milionů korun do zdravotnických zařízení schválili
krajští radní. Novou výjezdovou
základnu zdravotnické záchranné
služby budou mít v Buchlovicích,
v Uherskohradišťské nemocnici
bude ke stávající budově Oddělení klinické biochemie přistaven
provoz mikrobiologie a k objektu
hematologicko-transfuzního oddělení přibudou hematologické
ambulance. V letošním roce bude
realizována i dlouho diskutovaná
investice do výstavby interny

ve Vsetínské nemocnici. Na únorovém jednání Zastupitelstva
Zlínského kraje bylo schváleno
odůvodnění vyhlášení veřejné
zakázky. „Vzhledem k tomu, že
se jedná o vyhlášení významné
nadlimitní veřejné zakázky, musí
s tím souhlasit zastupitelstvo,“
řekl hejtman Stanislav Mišák, který o výstavbě interny dlouhodobě
jednal se zástupci Vsetínské nemocnice. Výstavba má přijít na 235
milionů korun. Vsetínská interna
bude hrazena z přebytku krajského rozpočtu z roku 2014.
/rš/

V dubnu bude známa osobnost roku
Zlínský kraj | Na ocenění Osobnost roku 2014 ve Zlínském kraji je
nominováno 32 kandidátů. Navrhli
je krajští zastupitelé, poslanci a senátoři z regionu či představitelé
měst a dalších institucí. Vítězem se

nakonec stane ten, kdo získá nejvyšší počet bodů přidělovaných
nominujícími. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety se uskuteční dne
13. dubna v Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlíně.
/red/
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Silnice? Každý den jeden milion korun
Zlínský kraj | Každý den zhruba milion korun. I tak se dá s trochou nadsázky
vystihnout péče o zkvalitnění stavu silnic v našem regionu. Silničáři budou mít totiž
na rekonstrukce přes 370 milionů korun.
Na větší část se podařilo získat dotace z Regionálního operačního
programu Střední Morava, zbytek
pak tvoří prostředky ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
„Pro letošní rok máme vytipováno celkem 30 investičních
akcí na silničních komunikacích
ve vlastnictví kraje, které bychom
chtěli opravit nebo zmodernizovat,“ sdělil Jaroslav Kučera, krajský
radní pro oblast dopravy.
Peníze jsou určeny na opravy, rekonstrukce a modernizace silnic
II. a III. třídy. Zatím je schváleno
šest staveb. Celkové náklady
na jejich realizaci přesáhnou
200 milionů korun. Čtyři záměry
budou spolufinancovány z Regionálního operačního programu
Střední Morava. Jde o rekonstrukce silnice u Střílek, Tupes,
Počenic, Fryštáku, Šelešovic či
Nedašovy Lhoty.
Ani letos se tak masivní investice
do silniční infrastruktury nezastaví. Jen pro ilustraci – od roku 2007
kraj investoval do silnic 3,5 miliardy korun. Z toho 2,5 miliardy bylo
financováno z evropských zdrojů,
V průběhu těchto let bylo v kraji
zrekonstruováno přes 132 km silnic, 42 mostů a byly vybudovány
dva nové silniční úseky.

Mosty stále lepší
Silnice druhé a třetí třídy stát převedl v minulosti na kraje ve velmi
zanedbaném stavu. Ještě horší
situace pak byla v případě mostů
– těch je v našem regionu na krajských silnicích přes sedm stovek.
I zde se ale karta postupně obrací.
Ředitelství silnic Zlínského kraje si
nechává pravidelně zpracovávat

hodnocení jejich stavu. Z aktuálních poznatků vyplývá, že jejich
kvalita roste. Počet mostů v bezvadném stavu se za uplynulý rok
zvýšil z 92 na 100, naopak počet
mostů ve velmi špatném stavu se
snížil z 35 na 31. V havarijním stavu není ani jeden mostní objekt.
Aktuální hodnocení je tak nejlepší
od roku 2001.
/van, jjn/

Otázka pro...

kou i směrovým vedením; s využitím fondů EU bylo realizováno
75 staveb, což představuje asi 150
kilometrů modernizovaných silnic a 50 rekonstruovaných nebo
nových mostů. Silnice jsou snad
i bezpečnější – přibylo 25 nových
okružních křižovatek, desítky kilometrů nových svodidel. Hodně
peněz šlo do výměn dopravních
značek. Zavádějí se nové materiály a technologie – „tiché gumoasfalty“, zdrsnění povrchů u křižovatek a přechodů, stříkané plasty
u vodorovného značení, které
jsou dobře viditelné i za mokra.
V daleko větší míře používáme
informace z nově zřízených meteostanic. Zimní údržba silnic je
ekologičtější. Všechny sypače
dnes používají metodu skrápění
vozovek solankou.

Ing. Bronislava Malého, ředitele
Ředitelství silnic Zlínského kraje: Jak moc se změnila krajská
silniční síť za posledních 15 let?
Jak se změnily silnice v našem
kraji? Na to by se lépe odpovídalo cizím řidičům, kteří do našeho
kraje jezdí jen občas. Nejviditelnější změnou v kraji je určitě
zprovoznění úseků silnic dálničního typu – D1 a R55 – v délce 30
kilometrů. Mělo to zřetelný dopad
na krajské silnice, kterým na Kroměřížsku nebo v trase Holešov
– Fryšták – Zlín ubylo vozidel.
Na krajských silnicích máme dva
zcela nové úseky – obchvaty Holešova a Bystřice pod Hostýnem.
Určitě přibyly úseky kompletně
rekonstruované, s upravenou šíř-

Senioři získali komfortní zázemí
Rožnov pod Radhoštěm | Krásný dárek ke čtyřicátému výročí
existence si dal Domov pro seniory v Rožnově – jedna z budov je
po celkové rekonstrukci za 33 milionů korun.
Pro 102 stávajících klientů bylo
zrekonstruováno 51 ubytovacích
jednotek, byly vytvořeny 3 nové
terapeutické místnosti a 4 čistící
místnosti.
Rekonstrukce ubytovací části začala loni v září a letos v lednu je
rekonstrukce předána k užívání
klientům domova pro seniory.
„Čtyřicet let provozu zařízení
je dost dlouho, aby se muselo
reagovat na nové standardy
poskytování sociálních služeb
v těchto zařízeních,“ řekl hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák a zároveň dodal, že „je to
samozřejmě o dosažení mož-

ného, protože práce limitovaly stavební dispozice objektu.
Takových potřebných investic
v oblasti zdravotní i sociální je

mnoho.“ Kromě moderně vybavených místností mohou klienti
domova pro seniory využívat
místnost pro muzikoterapii nebo
reminiscenční terapii.
„Nebyla to jednoduchá cesta,
někteří klienti museli na půl roku
změnit prostředí a teď by se měli
začít stěhovat a zabydlovat,“ řekla Taťána Valentová Nersesjan,
radní pro sociální oblast. /rš/
Interiéry domova. | Foto: LV
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Potravinová banka. Bude
i ve Zlínském kraji?
Zlín | Sklad, z něhož mohou získat neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb či
obce potraviny pro lidi v nouzi.
Tak lze ve stručnosti charakterizovat princip potravinové
banky. Jedna taková zřejmě
v budoucnu vznikne i ve Zlínském kraji. „Byla jsem oslovena
řediteli dvou azylových domů
s tím, že by rádi projednali
možnosti založení potravinové
banky, která ve Zlínském kraji
zatím nefunguje. Bylo by dobré,
aby do tohoto procesu byli zapojeni jak zástupci neziskových
organizací a poskytovatelé sociálních služeb, tak představitelé
obcí. Proto jsem svolala setkání,
na kterém se všichni zainteresovaní mohli setkat, získat povědomí o fungování potravinové
banky a navázat kontakty mezi
sebou navzájem,“ uvedla Taťána Valentová Nersesjan, radní
Zlínského kraje pro sociální oblast. Prvního jednání se zúčastnily zhruba tři desítky zájemců
o vstupní informace. Případná
konkrétní lokalita pro fungování
potravinové banky ve Zlínském
kraji vyplyne ještě z dalších návazných jednání.
Jak to funguje
Potravinovou bankou se rozumí společenství právnických
i fyzických osob, jejichž společným zájmem je sytit hladové a současně bránit plýtvání
potravinami. Princip fungování
potravinových bank stojí na získávání potravin formou darů,
jejich skladování a následné distribuci dobročinným organizacím. Zásobování potravinových
bank je zajišťováno například
z nadbytečné zemědělské produkce, přebytků obchodních
řetězců, jídelen a podniků společného stravování nebo darů
veřejnosti při organizovaných
sběrných akcích. Potravinové
banky neposkytují potraviny
přímo potřebným, ale předávají je prostřednictvím sociálních
služeb, které pomáhají jednotlivým osobám i rodinám s dětmi
ohroženým hladem a chudobou. První potravinová banka
u nás byla založena v roce 1992
v Praze.
/van/
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Povodně. Důležitá je i odbornost
Zlínský kraj | Jak funguje předpovědní služba, jakým způsobem jsou monitorovány
vodní toky či jak pokračuje budování protipovodňových staveb.
To vše a mnoho dalšího se dozvěděli starostové a tajemníci povodňových komisí obcí s rozšířenou
působností, kterých je v celém
Zlínském kraji celkem 13. Šlo o pravidelné odborné školení, které se
koná minimálně jednou ročně.
Právě odborná připravenost těchto
lidí je pro zvládání krizových situací
velmi důležitá. „Pozvaní odborníci
tady předali mnoho relevantních
informací, důležitých pro vaši práci,
která je o to těžší, že jako obce s rozšířenou působností máte na starosti nejen své město, ale zodpovídáte
za celý správní obvod,“ řekl v závěru školení hejtman Stanislav Mišák.
Co zaznělo?
 kraj je v současné době dobře
monitorován měřicími stanicemi,
kterých se na vodních tocích nachází 135 a na vodních nádržích 35
 kromě toho je na území kraje
instalováno 46 srážkoměrů
 přímo ze stanic Povodí Moravy jsou data přibližně po patnácti

minutách automaticky stahována
a přenášena do systému
 sněhová pokrývka Zlínského
kraje byla letos na podprůměrné
hodnotě, neboť 23. února 2015 zde
bylo naměřeno 69,7 milionu kubických metrů sněhu, což je podstatně
méně než v roce 2006 (594,8 milionu kubických metrů)
 státní podnik Povodí Moravy realizoval na území Zlínského kraje
od roku 1997 stavby na ochranu
před povodněmi, jejichž celková finanční hodnota je vyčíslena na 900
milionů korun
Střípek z Dobrotic
Ochrana měst a obcí Zlínského kraje před povodněmi je ve srovnání
s rokem 1997 na úplně jiné úrovni.
Postupně se daří realizovat velké
investice i menší stavby mnoha
investorů.
Aktuálně získaly ochranu například Dobrotice, místní část města
Holešova. V minulosti je několikrát
zaplavila voda vylitá ze břehů řeky

Pravé Valašské
Představujeme regionální značky našeho kraje
Výrobky označené známkou PRAVÉ VALAŠSKÉ jsou místní, kvalitní a jedinečné. Tato
regionální ochranná
známka PRAVÉ VALAŠSKÉ označuje
zemědělské a potravinářské produkty,
speciality a řemeslné
výrobky, které jsou
vyrobené na Valašsku z místních surovin, vycházejí z valašských tradic a při jejich výrobě je
využívaná převážně ruční práce.

Pochutnat si tak můžete například
na mléčných výrobcích, které jsou
vyrobeny z čerstvého
mléka, na kvalitním masu
z volně se pasoucích zvířat nebo medu, který
sesbíraly včely z květnatých valašských luk. Čerstvé potraviny můžete
mít každý den na svém
stole. Řemeslné výrobky
můžete využít například
jako dekoraci nebo hezký
a hodnotný dárek. Tím, že si zakoupíte výrobek označený známkou

Studenti navrhli, jak pomoci životnímu prostředí
Otrokovice | Malé vodní elektrárny, vytápění peletami či inteligentní elektroinstalace. To jsou
příklady projektů, kterými se zabývali studenti středních škol v rámci projektu ENERSOL 2015. Krajské kolo akce, která si klade za cíl

podporovat vzdělávání v oblasti
obnovitelných zdrojů energie, se
tradičně uskutečnilo v prostorách
Střední průmyslové školy Otrokovice. Akci, finančně podpořenou
Zlínským krajem, navštívil také hejtman Stanislav Mišák. „Velký přínos

Rusavy. Také proto na podzim 2014
Lesy České republiky coby správce
vodního toku zvýšily ochrannou
zídku postavenou na levém břehu
před silničním mostem na Jankovice. Dále bylo rozšířeno koryto
řeky a odstraněny náletové dřeviny
a keře. Při jarním tání ani v jiném
ročním období by tak už neměla
obec ohrozit ani padesátiletá voda.
Protipovodňová ochrana Dobrotic přišla Lesy České republiky
na 600 000 korun.
„Lesy České republiky na území kraje realizují protipovodňové stavby,
které mají význam zejména lokální, ale i tato dílčí protipovodňová
opatření jsou důležitá v celkovém
systému protipovodňové ochrany.
Stěžejní protipovodňovou ochranu
důležitou z hlediska bezpečí velkého počtu obyvatel Zlínského kraje
pak zajišťuje Povodí Moravy coby
správce největšího toku na území
Zlínského kraje,“ řekl náměstek
hejtmana Ivan Mařák, zodpovědný
za životní prostředí.
/red/
PRAVÉ VALAŠSKÉ, nezískáte pouze lahodný a kvalitní produkt, ale
také podpoříte výrobce, zemědělce
a řemeslníky z Valašska, kteří zde žijí
a hospodaří, při výrobě využívají
místní suroviny, udržují při životě
stará řemesla a také napomáhají tomu, aby si valašská krajina
i po staletí zachovala svou rozmanitost a malebnost. V neposlední
řadě přispějete k tomu, že místní
zvyky a tradice zde zůstanou stále
živé. Ochranná známka PRAVÉ VALAŠSKÉ momentálně označuje 37
výrobků z Valašska a každý rok se
o několik tradičních výrobků rozrůstá dál. Výrobky PRAVÉ VALAŠSKÉ můžete nakupovat přímo „ze
dvora“, na farmářských trzích nebo
ve specializovaných prodejnách.
Více na www.pravevalasske.cz.
této soutěže vidím nejen v tom, že
mladí lidé svým zapojením do ní
dávají najevo aktivní zájem o otázku ochrany životního prostředí,
ale rovněž v tom, že si zde mohou
osvojit vystupování před publikem
a porotou i obhájení výsledků své
práce," řekl hejtman. Krajského kola
se zúčastnili studenti z osmi středních škol Zlínského kraje.
/van/
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Vybavení na úrovni
Vsetín | Nově vybavené dílny
mají k dispozici budoucí strojaři a automechanici ve Vsetíně.
Stroje byly pořízeny za finanční
podpory Regionálního operačního programu Střední Morava
v rámci projektu SOŠ J. Sousedíka – Modernizace centra odborného vzdělávání. Celkové
náklady činily cca 20 milionů
korun. Zřizovatelem školy je
Zlínský kraj, který se podpoře
technického vzdělávání věnuje
dlouhodobě.
Strojaři získali nové soustruhy,
frézky, brusky, vrtačky či tabulové nůžky. K přesnosti jim
budou sloužit nové soupravy
měřidel. Žáci automobilních
oborů budou získávat praktické
dovednosti na zařízeních, která jim mohou závidět i mnohé
autoservisy. Na pracovišti školy
ve vsetínských Bobrkách byla
nově instalována například výkonová zkušebna či kamerová
geometrie. Nové stroje a zařízení
výrazně zvýšily kvalitu odborného výcviku.
/rš/

Statistici se zajímají
o domácnosti
Zlínský kraj | Český statistický
úřad zahájil již jedenáctý ročník
pravidelného zjišťování o příjmech a životních podmínkách
českých domácností Životní
podmínky 2015. Výběrové šetření se uskuteční ve všech krajích ČR a potrvá do 15. května
letošního roku. Zjišťování je souběžně organizováno ve všech
členských zemích EU a dále na Islandu, v Norsku, ve Švýcarsku
a v Turecku. Cenzus se uskuteční
na území celé České republiky
v 9 924 domácnostech. Ve Zlínském kraji je do šetření zahrnuto
542 domácností ze 45 obcí. Zjišťování provádí odborně vyškolení pracovníci ČSÚ - tazatelé,
kteří jsou vybaveni pověřením
k výkonu funkce tazatele a průkazem tazatele, jenž je platný
jen ve spojení s občanským průkazem. Pracovníci jsou vázáni
mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech. Případné dotazy
k šetření zodpoví Ing. Barbora
Židková, vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně, tel. 736 466 401.
/tz/
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Zlín se zařadí mezi světová vědecko-výzkumná centra
Na konec dubna připravuje Univerzita Tomáše Bati otevření špičkového
vědecko-výzkumného zařízení s názvem Centrum polymerních systémů
(CPS), které vyrostlo v blízkosti polikliniky na třídě T. Bati ve Zlíně.
Toho lze využít pro zkoumání nově vyvíjených materiálů, ale i pro provádění přesných
analýz přítomnosti určitých látek (např. těžkých kovů) v materiálech již používaných.
Získané poznatky mohou vést k odhalení
příčin problémů přímo ve výrobě nebo v
kvalitě vstupních surovin. Firmě tím můžeme
pomoci zkrátit výrobní proces nebo ušetřit
finanční prostředky. K dispozici budeme mít
i zařízení, pomocí kterého lze hodnotit vlastnosti materiálů - jejich pevnost, odolnost
nebo zpracovatelnost v praxi. Poloprovozní
linky nám zase umožní předem testovat výrobní postupy. Očekávaným přínosem pro
náš region bude především podpora plastikářského, gumárenského a dalších odvětví
průmyslu.

K čemu bude centrum sloužit a jaký bude
jeho přínos pro zlínský region, vysvětluje
rektor univerzity prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,
který je světově uznávaným vědcem v oblasti
polymerního inženýrství.
Pane rektore, ve výzkumu polymerních
materiálů univerzita dosahuje mezinárodní úrovně. Čím se bude nové centrum
zabývat?
Zlínský polymerní výzkum má dlouhou tradici. První úspěchy byly spojeny s firmou
Baťa a s profesorem Otto Wichterlem. Nové
centrum bude v této tradici pokračovat a
doufáme, že se stane jedním z nejlepších v
globální konkurenci. CPS je orientováno na
materiálový výzkum a navazující procesy.
Pracuje v něm osm výzkumných týmů, které
se specializují na jednotlivé segmenty základního a zejména aplikovaného výzkumu. Tyto
týmy již v přípravném období získaly dva
prestižní projekty Centra excelence, které
jsou pro nás i pro spolupracující firmy finančně velmi přínosné. Z mezinárodních projektů
se dokončuje projekt s Argentinou zaměřený
na přípravu senzoru z nanovláken pro využití
v medicíně. Zajímavý je i projekt s univerzitou
v Šanghaji připravující tzv. superkapacitátory.
Jde o novou generaci baterií, které budou mít
mnohonásobně delší životnost.
Jaké zajímavé přístroje se budou v CPS
používat?
Přístrojové vybavení CPS umožní nahlédnout do podstaty chemického složení látek a
struktury materiálů až na molekulární úrovni.

CPS je zapojeno do mezinárodní sítě Polymer Processing Society. Která jsou další
světová výzkumná centra, mezi něž se CPS
hodlá zařadit?
Společnost Polymer Processing Society sdružuje na 600 institucí. Naše centrum společně
s Fakultou technologickou patří mezi největší
a nejkvalitnější. Každý kontinent má několik
významných výzkumných institucí zaměřených na polymerní materiály. V Japonsku je to
např. Tokijský technologický institut, v Číně
Polymerní Institut v Chengdu, v Indii Institut
v Kargapuru, v Anglii Centrum polymerních
materiálů v Bredfordu a v USA má silnou pozici univerzita v Akronu. Se všemi udržujeme
odbornou spolupráci.
Co jsou vlastně polymery a jaké je jejich
využití v praxi?
Polymerní materiály jsou všude kolem nás.
Jedná se o látky, které mají opakující se strukturu propojených molekul. Mohou to být přírodní materiály, např. dřevo, nebo se vyrábějí
uměle. V praxi v dnešní době často nahrazují
kovy, používají se jako implantáty, potravinové doplňky nebo jako obalové materiály.
Je pravda, že se dají využít i k léčbě rakoviny?
Zkoumáme jejich použití pro tzv. hypertermii, což je metoda, při níž se polymerní částečky umístí do nádoru a rakovinná tkáň je
pak ničena teplotou, kterou produkují. Pro
zdravotnictví mají velkou budoucnost také
senzory, pomocí nichž jsme schopni snímat
deformace lidského těla a diagnostikovat
onemocnění rozborem lidského dechu. Vážnou nemoc tak můžeme rozpoznat v jejím
raném stadiu. Velkou pozornost věnujeme i
materiálům, které mají dezinfekční vlastnosti.
Projektů, na nichž pracujeme, je však celá
řada, zmínil jsem jen některé.

ROZHOVOR
 V novém centru získá UTB prostory a unikátní přístrojové vybavení garantující světové parametry.
 Kromě základního výzkumu bude CPS
spolupracovat s průmyslovými partnery.
 Uplatnění zde najde na 120 odborných
pracovníků, z toho asi 20 % zahraničních.
 Na realizaci projektu získala univerzita dotaci ve výši 713 milionů Kč (85 % z prostředků EU, 15 % ze státního rozpočtu).

Bude CPS nabízet nová pracovní místa?
Vědecké týmy se tvoří již třetím rokem a dnes
jsou téměř kompletní. Získání pozice mladší,
popř. starší výzkumný pracovník vyžaduje
prokázání tvůrčích schopností, získání doktorátu a plynulou znalost angličtiny, která je
naším jednacím jazykem. V současné době
přijímáme zahraniční pracovníky do pozic
postdoktorandů a nabízíme našim studentům doktorských programů pozice mladších
výzkumných pracovníků.
Které významné osobnosti již na CPS působí?
Na CPS dnes působí celá řada osobností. Významným světovým odborníkem je bezesporu ředitel CPS doc. Dr. Ing. Pavlínek, který je
nositelem prestižního ocenění Lambla Aword.
Další nositelé různých ocenění působí v pozicích vedoucích týmů, například prof. Zatloukal, prof. Hausnerová, doc. Kuřitka, doc. Sedlařík, doc. Sedláček a doc. Slobodian. Nutné je
také jmenovat zahraniční spolupracovníky:
prof. Takeši Kitana z Japonska, doc. Natalii
Kazancevu z Ruska, doc. Nabanitu Saha z Indie
a prof. Chenga Qilinga z Číny.
Pýcha univerzity. | Foto: archiv UTB

Jak bude CPS prezentovat kraj v zahraničí?
Zlín a celý kraj jsou prostřednictvím UTB
prezentovány dlouhodobě. Za své hovoří zejména zápisy v databázích vědeckých prací či
patentů našich vědců. CPS bude propagovat
Zlín a Zlínský kraj na zahraničních konferencích, seminářích a workshopech, na veletrzích,
stejně tak jako realizací přednášek ve významných průmyslových firmách a světových univerzitách. Spousta světových kapacit bude
naopak přijíždět k nám.
Jana Brázdilová

8

TÉMA

CO SE STALO PŘED 70 LETY
Osudy všech čtyř míst jsou podobné – nelítostná msta okupantů zasáhla jak obyvatele, tak
většinou i jejich stavení.

Památník na Ploštině symbolizuje plameny. | Foto: archiv

Tragédie pár dní před svobodou
Do osvobození východní Moravy zbývalo již jen pár dnů.
Místo oslav ale na mnoha místech v našem regionu tekly
slzy. Běsnění okupantů, jehož oběť mi byli především
pasekáři či vesničané, dodnes vzbuzuje hrůzu. Od událostí
přitom letos uplyne 70 let.
Na Moravě od podzimu roku
1944 působila partyzánská brigáda Jana Žižky, která se sem
přesunula po porážce povstání
na Slovensku.
Stále častěji se začali partyzáni
objevovat i ve Vizovických vrších.
Pomoc hledali u zdejších pasekářů, do podpory partyzánského boje se zapojilo i množství
zdejších lidí.
Trest byl krutý – 3. dubna Juříčkův mlýn v obci Leskovec,
19. dubna Ploština, 23. dubna
Prlov, 2. května Vařákovy Paseky.

Tam všude plály plameny a umírali lidé. Do konce války již přitom
zbývalo jen několik dnů…
NA TRAGÉDIE SE
NEZAPOMNĚLO
Na místě všech těchto tragédií se každoročně konají pietní
vzpomínky.
Nejinak tomu bude i letos,
kdy od zmiňovaných událostí
uplynulo přesně sedm desítek
let. Přinášíme vám stručné pozvánky na všechna vzpomínaná místa.
Zbytky Juříčkova mlýna. | Foto: archiv

17. dubna 2015,
Juříčkův mlýn – Leskovec:
Památka obětí zde bude letos tradičně uctěna kladením kytic k památníku u bývalého mlýna – to se
uskuteční od 14.00. Po skončení
pietní vzpomínky bude možné
si prohlédnout sklepní prostory
mlýna, který za války sloužil jako
útočiště partyzánů a dnes je v něm
pamětní místnost.
18. dubna 2015,
Prlov:
Pietní akt bude zahájen v 14.30 kladením věnců u pomníku. V rámci
doprovodného programu bude
zpřístupněna pietní místnost,
uskuteční se ukázky klubu vojenské
historie a Aktivních záloh Armády
České republiky. Svou premiéru zde
pak bude mít dokumentární film
s názvem Valašsko, kruté jaro 1945.
19. dubna 2015,
Ploština:
Připomínku tragické události zahájí v 11.00 mše svatá v tamní kapli. Kladení věnců je na programu
od 13.30. Po skončení oficiální části
programu je možné navštívit muzejní expozici na Ploštině.
3. května 2015,
Vařákovy Paseky – Lačnov:
Program zahájí mše svatá, po ní budou od 15.00 pokládány květiny
u památníku. Příjezdová cesta je
přes Vysoké Pole, Drnovice a Ploštinu, nebo od Valašské Polanky údolím Trubiska k točně a dále pěšky.

3. dubna 1945,
Juříčkův mlýn – Leskovec:
Nejvyšší oběť přinesla rodina mlynáře Juříčka. V jejich mlýně bylo
vybudováno středisko partyzánů.
Bunkr byl umístěn pod obytným
stavením, sloužil také jako lazaret
pro partyzány. V noci z 2. na 3. dubna 1945 začaly oddíly SS obkličovat
mlýn a zahájily na usedlost palbu.
Pak vojáci vnikli do domu a násilím
vyvlekli ven celou Juříčkovu rodinu
– rodiče, devatenáctiletého syna
Jana, šestnáctiletou Františku a čtrnáctiletou Marii. Partyzáni se odmítli vzdát a zahájili palbu. Tři z nich
v boji zahynuli, dvěma se podařilo
zachránit. Němci zastřelili hospodáře s manželkou i obě dcery a jejich
těla hodili do plamenů hořící usedlosti. Syn volil raději dobrovolnou
smrt v dýmu hořícího bunkru.
19. dubna 1945,
Ploština:
Až do jara roku 1945 zde stávala
pasekářská osada, v níž žilo několik desítek lidí. Dne 19. dubna ale
byla za přechovávání a podporu
partyzánů vypálena německými
okupanty. V plamenech našlo smrt
24 obyvatel, někteří z nich byli
upáleni za živa. Smutnou bilanci
tragédie doplňují ještě tři popravení lidé. Další člověk pak nepřežil
mučení. Na památku obětí tragédie zde byla zbudována a v roce
1947 vysvěcena kaple Panny Marie
Bolestné.
23. duben 1945,
Prlov:
Od brzkých ranních hodin byl Prlov obklíčen nacistickou jednotkou
s názvem Josef a členy gestapa.
Obyvatelé Prlova byli donuceni
shromáždit se v hostinci Antonína Ondráška, kde byli vyslýcháni
a usvědčováni ze spolupráce s partyzány. Po krutých výsleších byla
vyčleněna skupina obyvatel, jež
byli označeni za spolupracovníky. Ti byli donuceni projít vesnicí
ke svým domovům. Nacisté domy
zapálili a nešťastníci byli hnáni
na smrt do hořících stavení. Ten
den bylo upáleno 15 lidí. Nacistické běsnění na sklonku války vzalo
život celkem 23 občanům Prlova.

Připomínka událostí v Prlově. | Foto: archiv

2. května 1945, Vařákovy Paseky – Lačnov:
Na samém konci války se zde
strhla přestřelka mezi partyzány a německými vojáky. Msta
ustupujících okupantů na sebe
nenechala čekat. Na pasekách
vzplálo osm chalup. Další dvě
zůstaly zachovány jen díky
tomu, že byly ukryty v mlze.
Celkem šestnáct pasekářů hnali
členové zvláštního komanda SS
do Valašské Polanky. Smrt nakonec stihla tři muže a jednu ženu
– všichni byli převezeni do Hošťálkové a popraveni. V té době

již byla oblast kolem Vařákových
Pasek osvobozena.
MUZEA A EXPOZICE
Ten, kdo se chce blíže seznámit
s tehdejšími událostmi, má možnost navštívit muzeum na Ploštině či pamětní a pietní místnosti
v Prlově a Juříčkově mlýně. Vařákovy Paseky leží na trase stejnojmenné naučné stezky.
Expozice na Ploštině
Expozice, věnovaná historii protifašistického odboje ve zlínském okrese, je umístěna v jednom z domků,

Pietní akt na Vařákových Pasekách. | Foto: archiv

které byly na Ploštině postaveny
pro pozůstalé v letech 1946 a 1947.
Prostřednictvím velkého množství
dobových dokumentů a fotografií
se snaží tuto problematiku postihnout co nejúplněji.
Část expozice je věnována perzekuci civilního obyvatelstva, zahraničnímu odboji východnímu
i západnímu, a také nacistickým
věznicím a koncentračním táborům a obětem rasové perzekuce.
Závěr expozice tvoří informace
o osvobozovacích bojích v okrese.
Národní kulturní památník Ploština
je otevřen od května do října denně mimo pondělí. Více na www.
muzeum-zlin.cz.
Pamětní síň Juříčkův mlýn
Pamětní síň, připomínající události, je umístěna v dochovaných
podzemních prostorách někdejšího objektu Juříčkova mlýna. Návštěva je možná jen po dohodě
s obecním úřadem Leskovec. Více
na 571 446 330.
Pietní místnost Prlov
Expozice věnovaná konci druhé
světové války a hlavně prlovské
tragédii z dubna 1945. Místnost je
přístupná po celý rok, k dispozici je
i průvodce. Nahlásit se je ale nutné
tři dny předem na telefonním čísle 605 362 877. Jsou zde například
exponáty zbraní a výstroje jak partyzánů, tak i německých vojáků.
Vařákovy Paseky
Na místě osady, která definitivně
zanikla v 50. letech, dnes stojí pomník s pamětní deskou. Nejen s historií tohoto místa se lze seznámit
i prostřednictvím Naučné stezky
Vařákovy Paseky. Začíná u vlakového nádraží v Horní Lidči a končí
v Lidečku. Na naučné stezce je celkem 15 zastavení.
/jjn/

Události na Valašsku pohledem publicistů a spisovatelů
Zlínský kraj | Tak tragické události, jež se na Valašsku odehrály v posledních týdnech druhé
světové války, se pochopitelně
dočkaly rovněž svého literárního
zpracování.
A to jak v literatuře faktu, tak
i v beletrii. Zřejmě vůbec nejznámější je v této souvislosti román
Ladislava Mňačka s názvem Smrt
si říká Engelchen. Do jisté míry
autobiografické dílo (Ladislav
Mňačko se zapojil do partyzánského hnutí) se zabývá především událostmi na Ploštině.

Román poprvé vyšel v roce 1959
a stal se inspirací pro neméně
známý stejnojmenný celovečerní
film. Snímek Jana Kadára a Elmara Klose byl uveden v roce 1963.
Zřejmě nejintenzivněji se sérii
brutálního běsnění okupantů
věnoval publicista Roman Cílek – v roce 1985 vyšla jeho kniha s příznačným titulem Smrt
na prahu života, která je věnována především prlovské tragédii.
Stejný autor pak stojí i za dalšími
knihami s touto tematikou: Ploština (Příběh o lidech statečných

i zbabělých, o životě a smrti,
o zlobě a plamenech) či Hlasy
z hořících domů: Lidice, Ležáky,
Český Malín, Ploština, Prlov, Zákřov, Javoříčko.
Za pozornost stojí bezesporu
i kniha publicisty Luďka Navary
nazvaná Smrt si říká Tutter. Název zjevně odkazuje na román
Ladislava Mňačka. A stejně jako
hlavní hrdina Mňačkova románu,
i Luděk Navara má stejný cíl – pokusit se najít tajemného Engelchena, který stojí za neštěstím
nejen Ploštiny.
/jjn/

TÉMA

Zajímavosti
 V bunkru zbudovaném
pod Juříčkovým mlýnem
ukrývala své cenné věci
nejenom rodina Juříčkova.
Důležité technické dokumenty a připravované patentové přihlášky zde před
svou hrdinskou smrtí ukryl
také významný představitel
odbojového hnutí, továrník
a vynálezce Josef Sousedík
ze Vsetína.
 Číslo popisné, které dříve
patřilo Juříčkovu mlýnu, bylo
na památku této tragické
události přiděleno budově
Obecního úřadu v Leskovci.
 Památník protifašistického odboje v Ploštině vznikl
v roce 1975. Autorem návrhu byl architekt Šebestián
Zelina, autorem sochařské
výzdoby byl akademický sochař Ferdinand Štábl. O deset let později došlo k doplnění památníku o kopii sochy
partyzána, jejímž autorem
byl Vincenc Makovský. Vzhledem k tomu, že nebyla součástí původního projektu,
byla při rekonstrukci přemístěna ke vstupu do expozic.
 Památník na Ploštině je
od roku 1999 národní kulturní památkou. V roce 2008
prošel rekonstrukcí.
 Díky úsilí několika místních
akčních skupin vznikl zajímavý projekt s názvem Život
a historie vypálených obcí
v ČR aneb Znáte nás? Zahrnoval exkurze školáků po vypálených obcích a osadách.
Jejich úkolem bylo naslouchat a o historických událostech z vlastního pohledu
napsat. Z jejich prací vznikla
ve spolupráci s Historickým
ústavem Akademie věd ČR
souborná publikace a letáky
k jednotlivým místům – Ležáky, Český Malín, Zákřov,
Ploština, Prlov, Vařákovy
Paseky a Javoříčko. Všechny materiály jsou k dispozici
k volnému stažení, například na internetové adrese
www.mashornolidecsko.cz.
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Vidět jednou nestačí. Co je letos nového?
S příchodem jara jsou opět aktuální výlety do přírody a samozřejmě návštěva
zajímavých míst a památek. I přesto, že mnohé z nich již dobře známe, je dobré si některé
výlety zopakovat. Na mnoha místech ve Zlínském kraji totiž provozovatelé plánují
zajímavé novinky.

PAMÁTKY

Zámek Vizovice
Novou sezonu zahájil také zámek Vizovice.
V závěru loňského roku byla dokončena obnova zámecké kaple. Je skutečně mimořádná
jak po architektonické stránce, tak i svým
vybavením. A proč navštívit právě zámek
Vizovice?
“Návštěvníci nejvíc oceňují zabydlené hojně
vybavené interiéry, ve kterých se cítí být jako
doma, kde by klidně zůstali i bydlet,” prozradila kastelánka Jana Pluhařová. Dle jejích
slov jsou odborníci nadšeni z kvality sbírky
obrazů, křišťálových lustrů, sbírky porcelánu
a sedacím nábytkem s gobelínovými potahy.
Nezbytnou součástí zámku jsou doprovodné
akce a výstavy, které jsou v plánu i v letošním
roce. Nebude chybět Dětský den, nová verze
Panské služby, Hradozámecká noc, koncerty
a samozřejmě výstavy. Na své si tak přijdou
děti i dospělí, milovníci historie i zábavy.
Zámek Vizovice, jehož interiéry jsou zařízeny
nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru
i biedermeieru, je otevřený kromě pondělí
každý den.
www.zamek-vizovice.cz

Obnovená Květná zahrada je perlou Moravy. | Foto: Ivo Hercik

Zámek Kinských
Nejdříve vás pozveme do Valašského Meziříčí,
na zámek Kinských. V loňském roce ho navštívilo více než 24 000 lidí. Muzejníci ale nehodlají
usnout na vavřínech, a i letos chystají spoustu
novinek. Již na jaře se mohou návštěvníci těšit
na novou expozici muzejní kavárničky. Ta nabídne kromě občerstvení a posezení ve stylovém interiéru malým i velkým odpočinek
i příjemné strávení volného času. Pokud jste už
tento zámek někdy navštívili, jistě vás zaujaly
výstavy a doprovodné programy. I letos tomu
nebude jinak. Po aktuální výstavě Život společenského hmyzu bude od června na zámku
k vidění současná komiksová tvorba, kterou
na podzim vystřídá Život plný námahy – jinými
slovy oslava krásného, ale zároveň i drsného
života v Beskydech v uplynulých staletích. Zámek Kinských je veřejnosti přístupný každý
den kromě pondělí.
www.muzeumvalassko.cz
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
Krásy nejenom jarní přírody jsou k vidění
v Květné zahradě v Kroměříži. Ta byla loni
v září po dvouleté obnově otevřena veřejnosti
a již nyní se můžete kochat nádhernými květy
a travnatou plochou. Při procházce zahradou
si nenechte ujít obnovené části, jako je Králičí
kopec, Ptáčnice nebo Pstruží rybníky. Pokud
milujete rozkvetlé rostliny, tak vám doporučíme Holandskou zahradu, kde bude k vidění
postupně v plném květu na 20 000 cibulovin.
Po prohlídce Květné zahrady můžete pokračovat v Arcibiskupském zámku. Ani tady se
nebudete nudit. Kromě procházky Podzámeckou zahradou doporučujeme navštívit prosto-

ry salla terreny, kde bude v letních měsících
probíhat Salala – program určený rodinám
s dětmi, kdy všichni poznají skrze prožitek unikátní raně barokní prostor, který je napůl ještě
součástí zahrady a napůl již součástí zámku. Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži jsou
pro návštěvníky otevřeny od dubna do října
denně mimo pondělí a dnu po svátku.
www.zamek-kromeriz.cz

Skanzen v Rožnově
Podívejme se také do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná
se o jedno z nejnavštěvovanějších muzeí v zemi. I když je toto místo druhým
nejčastějším cílem turistů na území Zlínského kraje, stále je co objevovat a poznávat. A to platí i pro rok 2015. Jak nám
prozradil ředitel muzea Jindřich Ondruš,
právě tento rok přináší 90. výročí jeho
založení. A díky jubileu se návštěvníci
mohou těšit na spoustu novinek a zajímavostí. Počátkem turistické sezony se
připravují dvě zajímavé výstavy. Jednou
z nich je „Tesařské řemeslo“, druhou pak
„Muzeum v zákulisí“. Rozhodně byste si
neměli nechat ujít Valašský rok 2015.
„V současné době máme rozjeto několik investičních záležitostí, staveb, které
zkvalitní infrastrukturu muzea. Mezi ně
patří nové Badatelské a informační centrum, které bude zahrnovat knihovnu
a dokumentační badatelské centrum pro
muzea v přírodě obecně,“ vysvětluje ředitel muzea.
/hs/

Hrad Buchlov
Pokud máte rádi procházky přírodou, tak doporučíme výšlap na hrad Buchlov. Jedná se
o královský hrad stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi v nadmořské
výšce 509 metrů. I tady jsou pro návštěvníky
připraveny zajímavé akce. Na své si přijdou
jak děti, tak dospělí. Rozhodně si nenechejte
ujít Strašidelný hrad – Dětský den na hradě
a Hurá na prázdniny. I v letošní sezoně pokračují
na Buchlově úspěšné dětské prohlídky, kdy výklad průvodce je přizpůsoben věku dětí. Zájemcům o historické stavebnictví a stavební vývoj
budou určeny speciální odborné prohlídky
Buchlova – Buchlovská spirála. V několika termínech si můžete projít hrad trochu netradičně,
a navštívit Buchlovské kování nebo Buchlovské
noci s Černou paní. A v srpnu si na své přijdou
milovníci dobrého jídla a pití, když ochutnají
něco z hradní kuchyně. A už tradičně poslední
akcí roku je otevřená brána Buchlova na druhý
svátek vánoční.
www.hrad-buchlov.cz
Zámek Buchlovice
I zámek Buchlovice se těší na své návštěvníky.
Ve spolupráci s Folklorním studiem Buchlovice
připravuje i tento rok v květnu již tradiční sečení zámeckých luk za účasti mnoha kulturních
uskupení. Pro milovníky zahradního umění
je připraven program na Víkend otevřených
zahrad a stejně zaměřeným návštěvníkům je
určena výstava Růže na zámku. O prázdninách
budou pondělky opět věnované dětem, děti
budou mít možnost užít si zajímavý program
na zámku a v zámeckém parku každé prázdninové pondělí.
www.zamek-buchlovice.cz
Hana Srncová

Noviny z celého světa

Hvězdárna návštěvníky láká. | Foto: archiv HVM

Hvězdárna? Zábava i poučení
Valašské Meziříčí | Měsíce duben až červen jsou pro studenty
ideální dobou k návštěvě valašskomeziříčské hvězdárny.
Nabídka vzdělávacích programů
je velmi bohatá a je možné vybírat od standardních programů
doplňkové výuky, přes půldenní
vzdělávací a zábavné semináře,
až po celovíkendové akce.
Snahou pracovníků hvězdárny
je vyjít vstříc požadavkům pedagogů a škol nejen z pohledu obsahu, ale také formy a pomůcek.
Připravené programy pro žáky
a studenty, ale i zájmové skupiny,
je možné individuálně upravit.
Spektrum nabízených témat je
široké. Kromě řady standardních
astronomických a přírodovědných
témat nabízí hvězdárna také pro-

gramy s ukázkami praktických
experimentů nebo s vysokým
stupněm zapojení samotných
účastníků. Za příznivého počasí
jsou všechny programy doplněny
astronomickým pozorováním.

Zlín patří literatuře

vystoupí spisovatelka a překladatelka Jana Červenková a mladá
autorka knihy Nícení Ivana Myšková (5. května).
Program pro děti připravuje
knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím HOST, z Brna přijede
Vendula Borůvková, autorka kouzelné knížky Annie a berlepsové
(29. dubna).
Literární vědec a editor Jiří Trávníček se bude věnovat tomu, co
v posledních letech čteme a kupujeme (29. dubna). Podrobný
program naleznete na stránkách
www.literarnijaro.cz.

Zlín | Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pořádá šestý
ročník festivalu Literární jaro Zlín
2015.
Konat se bude od 28. dubna
do 7. května ve 14|15 BAŤOVĚ
INSTITUTU. Tradice festivalu
sahá až do roku 2002. Vznikl jako
studentský projekt pod názvem
Literární květen.
Jedním z hlavních témat Literárního jara 2015 bude slovenská
literatura, které budou věnovány dva programy (28. dubna
a 6. května). Zpoza hranice přijedou Silvester Lavrík, Dušan Dušek a Pavel Vilikovský, diskutovat
s nimi budou Miroslav Zelinský,
Lubomír Machala a Petr Minařík
a Pavel Řehořík z vydavatelství
Větrné mlýny. Do „české“ části
programu se zapojí autoři z okruhu Zlínské literární tržnice, Martin Stöhr, Milan Libiger a Markéta Horáková (7. května). V rámci
autorského čtení na festivalu

Nabídka pro veřejnost
V prázdninových měsících je areál
přístupný veřejnosti i v denních
hodinách od 9.00 do 16.00 se začátky prohlídek v 9.00, 10.00, 11.00,
13.00, 14.00 a 15.00.
Podrobnější informace na webové adrese www.astrovm.cz,
e-mailu info@astrovm.cz či tel.
čísle 571 611 928.
/hvm/

Literární jaro ve Vsetíně
V plném proudu je i další akce
podobného charakteru, nazvaná Literární jaro ve Vsetíně. Letošní šestý ročník je již zhruba
ve své polovině a potrvá ještě
do 21. dubna.
Na zájemce čekají tvůrčí dílny či
přednášky a výstavy. Více o programu na www.facebook.com/
literarnifestival1.
/sve, jjn/

Zlín | Noviny ve světě aneb svět
v novinách. Tak zní název výstavy, která je do 18. dubna k vidění
v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Vystavené noviny pochází ze sbírky sběratele Miroslava
Karáska z Kroměříže. Vystavena
bude část kolekce periodického
tisku z 236 zemí, která je zapsána
do České knihy rekordů.
Sběratel Miroslav Karásek z Kroměříže shromáždil v průběhu dvaceti tří let své intenzivní sběratelské
činnosti ojedinělou kolekci periodického tisku v rekordním počtu
236 zemí, široce uznávaných území, neuznávaných zemí, nedávno
zaniklých států a velkých ostrovů.

KULTURA

Organizace spojených národů registruje 193 států, z tohoto počtu
je ve sbírce zastoupeno 185 států.
Celá kolekce byla vystavována třikrát. Klub sběratelů kuriozit v Praze
ji ocenil diplomem Pozoruhodná
sbírka. Uděluje se jedenkrát za tři
roky těm sběratelům, jejichž kolekce nemá více než deset konkurentů (sbírka novin nemá žádného konkurenta, a to nejen v České
republice). V září 2009 byla sbírka
tištěných novin autora Miroslava
Karáska uznána jako nový český
rekord a zapsána do České knihy
rekordů.
/bi/

Jitka Nesnídalová vystavuje v Galerii Stará radnice
Vsetín | Jitka Nesnídalová je
na české výtvarné scéně fenoménem sice mladým, ale zejména
díky svému dílu překvapivě vyzrálým a kvalitním. To dokládá mimo
jiné skutečnost, že se stala vítězkou
soutěže pro mladé umělce do 35
let v kategorii malba v roce 2011
a dále finalistkou několika dalších
domácích či zahraničních soutěží. Její díla mohli milovníci umění
spatřit na mnoha výstavách v Čechách, ale i v zahraničí, například
ve Francii, Itálii či USA. V termínu
od 10. 4. do 3. 5. pak část svých děl
vystavuje Jitka Nesnídalová v Galerii Stará radnice, Horní náměstí
1 ve Vsetíně.
Jitka Nesnídalová, rodačka z Dačic,
se narodila v roce 1983. Je absolventkou Akademie výtvarných
umění v Praze.
/red/

Febiofest vyvrcholí ve Zlíně
Zlín | Letos už po dvaadvacáté se
koná Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, tentokrát
od 19. do 27. března. Febiofest
následně putuje po všech regionech České republiky jako Regionální ozvěny Febiofestu. Zlín
je závěrečnou zastávkou celého
festivalu – stane se tak v době
od 15. do 17. dubna v multikinu
Golden Apple Cinema a Velkém
kině.
Na 22. ročníku festivalu převezmou Kristiána za celoživotní dílo
významné osobnosti, mezi nimi
například herečka Kim Novak ze
slavného Vertiga, jeden z nejlepších britských herců současnosti

a zároveň režisér Alan Rickman
nebo oscarový režisér Jean-Jacques Annaud. Annaudův nejnovější snímek Talisman vlků celý
festival ve zlínském Velkém kině
uzavře.
Zlínští fanoušci Febiofestu mohou vidět i nejnovější Rickmanův
film Králova zahradnice s Kate
Winslet v hlavní roli, snímek
Manglehorn s Al Pacinem a Holly
Hunterovou, animovaný klenot
Píseň moře a filmy Táhni do pekel, Rudá mašina, S tváří anděla,
1001 gramů nebo sci-fi 2030.
Febiofest se koná za podpory
Zlínského kraje a statutárního
města Zlína.
/zah/
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velikonoční výzdoba (například
obří pomlázka, kraslice, jidáše či
Morena).
Luhačovice
V Muzeu luhačovického Zálesí
v Luhačovicích probíhají ve dnech
30. 3. až 3. 4. velikonoční výtvarné
dílny určené nejen pro I. stupeň
škol, ale také pro veřejnost.

Program ve Slováckém muzeu. | Foto: archiv SM

Velikonoce. Svátky jara lze
prožít také v muzeích
Zlínský kraj | Muzea v regionu si uvědomují význam
Velikonoc a kromě svých stálých výstav připravila pro své
návštěvníky pestré velikonoční kulturní programy.
Valašské Meziříčí
V Komorním sále zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí je od 22. 3.
do 12. 4. k vidění tradiční velikonoční výstava s ukázkou rozličných kraslic i zvykoslovných
předmětů, jejichž užívání je s Velikonocemi svázáno.

Historické komnaty zámku Lešná
u Valašského Meziříčí jsou v termínu od 28. 3. do 6. 4. vyzdobeny
svátečními vazbami ze sezonních
řezaných květin v kombinaci s nejrůznějšími velikonočními dekoracemi. Kromě toho je v expozici
historické školní třídy připravena

Kam vyrazit v dubnu
Kromě akcí, které mají souvislost s Velikonocemi, lze
v dubnu získat také další zážitky, rozmanité jako
Východní Morava samotná.
Vsetín | Hned 1. dubna se zájemci o tradiční gastronomii
mohou naučit péct kváskový
chleba tak, jak jej dělaly naše
babičky a prababičky. Kurz
pořádá Masarykova veřejná
knihovna Vsetín od 17.00.

Uherské Hradiště | 10. duben
si rezervujte pro pátý ročník
Miniveletrhu cestovního ruchu
Slovácka. Koná se v Uherském
Hradišti ve všech prostorách
Reduty od 10.00 do 17.000.
www.slovacko.cz

Luhačovice | Do Luhačovic zavítá 4. dubna legendární vizovická kapela FLERET. Koncert
se koná v Hotelu a Valašském
Šenku Ogar od 19.30.

Zlín | Festival amatérských turistických filmů a fotografií 2015
pořádá Klub českých turistů
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
od 10. do 12. dubna ve Velkém
kině ve Zlíně.
www.turistickyfilmfestival.cz

Boršice, Polešovice | Velikonoční výstavu vína si připravili
na 5. dubna v Boršicích. Začíná v 10.00 v kulturním domě.
V nedalekých Polešovicích se
ve stejný den uskuteční Velikonoční košt vína v sokolovně.

Kroměříž | Výstaviště Floria
v Kroměříži zve na celostátní
prodejní výstavu myslivosti,
rybářství a včelařství Myslivost

Uherské Hradiště
Ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti mohou návštěvníci zhlédnout ukázku výroby zvykoslovných předmětů a symbolů velikonočních svátků. Od 30. 3. do 1. 4.
se návštěvníci mohou seznámit
s různými technikami zdobení
kraslic, pečením mazanců a jidášů
– velikonočního pečiva, pletením
žil, výrobou klepačů, hrkačů a hrkavic nebo dřevořezbou.
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska pro své
návštěvníky připravilo od 16. 3.
do 1. 4. tradiční velikonoční program (nutno předem se rezervovat) zaměřený na staročeské velikonoční zvyky a obyčeje. Děti
se dozví o původu Velikonoc, názorně jim budou ukázány známé
i zapomenuté lidové zvyky, samy
si upletou na Velikonoční pondělí
pomlázku, nazdobí si hanáckou
kraslici či upečou tradiční velikonoční pečivo.
/fol/
2015, která je na programu
11. a 12. dubna.
www.vystavistefloria.cz
Roštín | Do areálu Kamínka
v Roštíně na Kroměřížsku zavítají 18. dubna fandové horské
cyklistiky na FORCE Chřibská
50 MTB. Cyklomaraton o délce 50 km povede převážně
po zpevněných lesních cestách. Start v 11.00.
www.cyklosportchropyne.cz
Otrokovice | Mia Festival
je dětským svátkem tance,
folkloru a zpěvu. V Otrokovické Besedě a sportovní hale
Štěrkoviště se 18. dubna sejdou soutěžící z Moravy a ze
Slovenska.
www.miafestival.cz
Zlín | Od 20. do 30. dubna
ovládne krajské město Zlín
19. ročník festivalu Neznámá
země. Nabídne zajímavé besedy, filmové projekce, divadelní
představení, výstavy, koncerty
či semináře.
www.zlin.eu

VÝCHODNÍ MORAVA

Brány památek dokořán
Uherské Hradiště | Město Uherské Hradiště se ve spolupráci s knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana zapojuje do celostátní akce
s názvem Brány památek dokořán
dvoudenním programem věnovaným 130. výročí narození Bedřicha Beneše Buchlovana a 140.
výročí postavení bývalé synagogy – dnes sídla knihovny. V pátek
17. dubna je připraven program
zaměřený na školní děti. Sobota
18. dubna je věnovaná veřejnosti. Loutkové představení zahrají
členové Sokola v 9.30 a v 10.30
v podkroví Reduty tentokrát
pro rodiče a děti. Zaměstnanci
knihovny mají připravený komponovaný pořad Pan BBB se představuje vyprávějící životní příběh
tohoto spisovatele, překladatele,
bibliofila, knihovníka a vlastivědného pracovníka. Pořad bude
začínat v 10.30 a ve 14.00 v čítárně knihovny. Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti se podílelo na přípravě výstavy ex libris,
drobných grafik a bibliofilií BBB
sběratel a knihomil, která potrvá
do června.
/tz/
Uherské Hradiště | Spíše
rekreační charakter má otevírání cykloturistické sezony
s příznačným názvem Na kole
vinohrady Uherskohradišťska.
Peloton vyrazí z Masarykova
náměstí v Uherském Hradišti
25. dubna.
www.slovacko.cz
Lešná | Divadelní představení
Krásný a krásnější se uskuteční
23. dubna v 19.00 v Kulturním
domě Lešná u Valašského Meziříčí. Jde o vtipné představení
dvou mužů. Mužské ego a ješitnost prezentují ve svých zásadách, jak si užít života. Účinkují
Miroslav Hrabě, Jaroslav Beneš.
Soláň | Až do 5. května je možné navštívit výstavu Františka
Segrada a Libora Sošťáka s názvem Obrazy a objekty, která
je instalována ve zvonici Soláň.
www.zvonice.eu
Nabídku dalších akcí a inspiraci pro
cestování v celém Zlínském kraji
hledejte na internetové adrese
www.vychodni-morava.cz.

Platby na účty?
U nás to funguje!
„Objel jsem to všechno a jste jediní,
kdo to má tak zmáknuté,
aby to bylo rychlé a doklad i potvrzení
o provedené platbě mi přišlo emailem,
takže přesně vím, kdy peníze čekat.“
Zdeněk Konečný, 34 let

Vícemísta
místapro
propřírodu.
přírodu.
Více
Více peněz na Velikonoce.
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Výkup kovového odpadu, papíru a textilu.
777 770 680
mapa a ceník na www.vykupna.cz
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Místo, kde najdete nový domov
Náš penzion nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování vþetnČ osobní asistence,
registrované dle zákona þ. 108/2006
Sb., O sociálních službách.
Identi¿kátor registrace je þ. 7849904
ze dne 8. 4. 2013.
Naším mottem je „NUDA A SAMOTA KE STÁěÍ NEPATěÍ”.
Za období þinnosti jsme pĜipravili desítky
kulturních, spoleþenských, vzdČlávacích
akcí a výletĤ.
Díky možnostem areálu si mohou klienti vybrat z jedno i dvoulĤžkových pokojĤ
a apartmánĤ, vše se sociálním zázemím. Ty

jsou vybaveny pĜesnČ dle pĜání i požadavkĤ tak, aby se zde senioĜi cítili co nejlépe
a mohli v novém prostĜedí prožít dĤstojný
život s veškerým komfortem.
KlientĤm je zajištČno celodenní stravování.
Rodinnou atmosféru navíc dotváĜí i individuální pĜístup profesionálního personálu, jehož péþe vždy vychází z potĜeb a aktuálního
zdravotního stavu jednotlivých klientĤ.
Penzion Spokojené stáĜí je situován v klidném prostĜedí, s krásným výhledem na Luhaþovice.
DveĜe našeho penzionu jsou pro zájemce vždy otevĜené. PĜijćte se sami
pĜesvČdþit, rádi Vám vše ukážeme
a poskytneme veškeré informace.

ZA SNÍŽENÉ AKýNÍ CENY DO 30. 6. 2015 (nebo naplnČní kapacity)
Penzion
SPOKOJENÉ STÁěÍ
Antonína Václavíka 369
Luhaþovice - Pozlovice

tel.: 571 892 321-2
mobil: 774 131 021, 775 753 189
e-mail: info@senioriluhacovice.cz
www.senioriluhacovice.cz

www.unicars.cz
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a BONUS VEKRA jako dárek
OZ Zlín – Zahradní 1215, Zlín - Malenovice 763 02 (1.patro obch. domu DOMUS)
Tel: 577 158 459 | e-mail: zlin.obchod@vekra.cz OZ Kroměříž – Oskol 26,
Kroměříž 767 01 Tel: 573 332 799 | e-mail: kromeriz@vekra.cz OZ Uherské
Hradiště – Kollárova 500, Uherské Hradiště 686 01 (vchod z ul. Jiřího
z Poděbrad) Tel: 572 550 322 | e-mail: hradiste@vekra.cz OZ Zašová – Zašová 660 Zašová
756 51 Tel: 571 751 319 | e-mail: zasova@vekra.cz

www.vekra.cz
Nová soukromá základní škola ve Zlíně

Tým Zlínského kraje na turnaji překvapil

Zlín I Ve Zlíně začala působit
soukromá základní škola Hannah
Grey Academy. Nabízí individuální
přístup ve výuce, což umožňuje
maximální počet 18 žáků ve třídě.
Hlavní důraz klade na výuku cizích jazyků, jazyka českého a matematiky. Základním pilířem školy
je postupný přechod na bilingvní

Zlínský kraj I Nesmírně dramatický byl jubilejní 20. ročník Press
cupu. Tedy velkého halového fotbalového turnaje, který novináři
tradičně pořádají ve Zlíně pod
záštitou hejtmana Stanislava
Mišáka. Hlavním pořadatelem je
zlínská krajská organizace Syndikátu novinářů. Vítězství připadlo

výuku v jazyce anglickém nebo
německém a českém. Spojení teorie a praxe je další prioritou nové
školy. Nejen teorie z učebnice,
ale především modelové příklady z praxe naučí žáky mnohem
více. To vše je možné zajistit díky
kvalifikovanému personálu. Více
na www.hannahgrey.cz.
/red/

týmu Pivovaru Černá Hora. Stříbro bral tým Zlínského kraje a třetí
místo Magistrát města Zlína. „Viděli jsme krásný turnaj, myslím, že
se vydařil, a těšíme se, že budeme
v tradici pokračovat,“ zhodnotila
akci předsedkyně krajské organizace Syndikátu novinářů Jana
Bubeníková.
/čad/
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www.obuvcomfort.cz
• Dobrý den, paní
Ryšavá, rok se sešel s rokem a my se
Vás přišli zeptat, co
je nového v Obuvi
Comfort?
„ Dobrý den, spousta nových bot je nových -, ale hlavně jsme rozšířili
naši nabídku o nové značky obuvi dámské-španělské Hispanitas, a pro pány známé a velmi šmrncovní
boty Bugatti.“
• Pořád se držíte vaší obchodní filozofie nabízet
pouze koženou a pohodlnou obuv se zdravotními prvky?

Štefánikova 2164, Zlín

„Ano, a obě nové značky do této filozofie zapadají
dokonale. Pravdou je, že naši zákazníci nás v této
cestě podporují, vracejí se a chtějí po nás pouze
komfortní a zdravou obuv.“
• Jak jste, paní Ryšavá, přečkali zimní sezonu,
která vlastně ani zimní nebyla?
„Již druhá zima po sobě vlastně nebyla, protože
pro nás obuvníky je zima zimou pouze do Vánoc
a vzpomínáte si, že bylo pořád teplo. Znamenalo
to, že se prodávala málo tzv. těžká zimní obuv, ale
naopak dobře jsme prodali obuv celoroční Josef
Seibel a módní nezateplené kozačky a kotníky Gerry
Weber. Ale doufáme, že příští zima bude na sněhu
a provětráme i tu pravou zimní obuv.“

tel.: 733 737 960

• Co jste připravili na letošní jarní sezonu?
„Krásné nové boty od našich osvědčených dodavatelů rozšířené o zmíněné značky Bugatti a Hispanitas. A také novou službu – pořídili jsme si do prodejny 2 nové mašinky - dánský stroj na kompletní
impregnaci obuvi, kdy zákazníkovi zavřeme nově
koupenou obuv do takové skříňky a za 45 vteřin
bude obuv kompletně naimpregnována.
A 2. nová mašinka je kávovar, v kterém budeme zákazníkům připravovat dobrou kávu.
A víte co? Obě mašinky budou pro naše klienty pracovat zdarma-!“
• Tak ať se Vám daří a my se za Vámi zase někdy
stavíme.

tel.: +420 577 044 223
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníkĈ, parkovišì
a zpevnĐných ploch
Pokládka asfaltového betonu onišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
ýištĐní komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektĈ
a silniĎního pĔíslušenství
Prodej kameniva
Výškové úpravy uliĎních vpustí
a poklopĈ šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

Klub Energy, Solné 804, Luhačovice
tel.: 702 041 015, www.energy-luhacovice.cz, karsky@centrum.cz
Klub Energy, Zelný trh 1249, Uherské Hradiště
tel: 605 778 740, www.energy-uh.cz, mila.energy@seznam.cz

Doplněk stravy

Stop jarní únavě!

Dopřejte svému miminku
balíček výhod při absolvování
kombinovaného testu v našem centru
•
•
•
•
•
•

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

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

více informací na
www.centrozlin.cz

Martin
Harich

ČT 16. 4.
15:00 - 18:00 Casting Elite Model
Look ČR 2015

Voxel

Castingem provede
topmodelka
Pavlína Němcová

SLUŽBY
DENNĚ ZDARMA

Nechejte se u nás hýčkat
denně 10:00 - 19:00

10:00 - 19:00
Poradenství stylistů
Kadeřnické služby
Vizážistické služby
Nehtové služby
Photo point
Dětský koutek

PÁ 17. 4.
17:00 - 17:45 Voxel (koncert)
18:00 - 18:45 Martin Harich
(koncert)

SO 18. 4.
10:00 - 18:00 Módní konzultace
s Evou Decastelo
a Pavlem Kortanem
15:00 - 15:25 Módní přehlídka
15:30 - 15:50 Škola vizáže a líčení
16:00 - 16:25 Módní přehlídka
17:00 - 17:25 Módní přehlídka

Eva
Decastelo

NE 19. 4.
10:00 - 18:00 Módní konzultace
s Evou Decastelo
a Pavlem Kortanem
10:00 - 18:00 Barbie a Hot Wheels
zóna pro děti

16. - 19. 4. 2015

Pavlína
Němcová

K módním konzultacím
a poradenství stylistů
se můžete přihlásit na
centro@centrozlin.cz.

Pavel
Kortan

Nelli
Vaněčková

