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V naší pěstitelské pálenici se
zpracovává vykvašené ovoce
na ovocné destiláty. Pálenice
je vybavena technologií
německé společnosti Arnold
Holstein, která patří ke
světové špičce v oboru
destilačních zařízení.
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Vážení a milí spoluobčané,
červen je měsícem, který je jistě
oblíbený zejména mezi školáky.
Školní rok už se blíží ke konci
a děti už se nemohou dočkat
letních prázdnin.
Zlínský kraj nabízí spoustu možností, jak trávit volný čas. Z pestré
nabídky si vyberou děti i dospělí,
ale i sportovci a milovníci kultury. Nově otevřené úseky cyklostezek, množství koupališť, Zoo
Lešná či návštěva některého
z krásných hradů a zámků jsou
jen nepatrným výčtem nabídky,
kterou náš region oplývá.
Bezpochyby nejvýznamnější akcí
v měsíci červnu je však 55. roč-

slovo
úvodem

ník Mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež ve Zlíně. Tento festival s dlouholetou tradicí
a nesporným významem ve světě
filmu dokáže naše krajské město

postavičkami a zajdete do kina.
Již jako malý kluk jsem se chodil
dívat na festivalové filmy a jsem
rád, že v tradici pokračovaly
i moje děti. Proto se na letošní
ročník zase těším a doufám, že
bude minimálně stejně dobrý
jako ty předchozí. Je skoro až neuvěřitelné, že od prvního ročníku
festivalu takového formátu uběhlo již 55 let a stále zvyšuje svou
kvalitu. Staví na tradici zlínských

Červen se nese ve znamení festivalů.
vždy zajímavě oživit. Každoročně
přiláká do krajského města velké
množství českých i zahraničních
hostů a Zlín se tak na jeden týden
promění v místo, kde v ulicích slyšíte dětský smích, potkáváte se se
slavnými osobnostmi z televizních obrazovek, či se jen tak pro
radost vyfotíte s pohádkovými

filmových ateliérů a oceňuje tehdejší mekku filmu nejen ve Zlíně,
ale celé naší zemi.
Těsně po filmovém festivalu se
ve Valašském Meziříčí koná festival pro změnu taneční s názvemTanecValmez. Odehrává se
pod širým nebem v malebném
prostředí nádvoří zámku Žero-

tínů. Jelikož se jedná už o 8. ročník, festival nabírá v tanečních
kruzích stále většího významu.
Jsem proto velmi rád, že je právě
v našem kraji.
Hudební událostí, která již pátým rokem hýbe ke konci června
parkem holešovského zámku, je
Holešovská regata. Vystoupí na ní
největší hvězdy českého hudebního nebe a každoročně přiláká
do tamního zámeckého parku
tisíce lidí.
Těší mě, že náš kraj je hostitelem
tolika významných kulturních
událostí. Já sám některé z nich
určitě navštívím.
Přeji tedy všem školákům úspěšné zakončení školního roku,
prázdniny plné zábavy a všem
občanům kraje pěkné červnové
počasí a dobrou náladu, díky níž
je den mnohem příjemnější.
MUDr. Lubomír Nečas,
náměstek hejtmana

Krajská nemocnice modernizuje. A to nejen onkologické centrum
Zlín I Zlínská Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) stále
zlepšuje léčbu onkologických pacientů pořizováním
nových moderních přístrojů. Aktuálně pořídila bezmála
dvě desítky dalších přístrojů v hodnotě zhruba 96
milionů korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace,
část uhradil Zlínský kraj.
„Například onkologické oddělení
má nový kolimační systém k lineárnímu urychlovači, který zkrátí
čas vlastního ozáření a sníží radiační zátěž zdravých tkání pacienta. Oddělení nukleární medicíny je
vybaveno moderní SPECT gamakamerou, gynekologické oddělení
využívá novou operační 3D laparoskopickou sestavu a nový peroperační ultrazvuk,“ vyjmenoval
některé z pořízených přístrojů pro
Komplexní onkologické centrum
ředitel nemocnice Pavel Calábek.
A to není konečná. Pro Komplexní
onkologické centrum se připravuje
nákup dalších přístrojů v hodnotě
kolem 160 milionů korun. Jedná se
o další lineární urychlovač, druhou
magnetickou rezonanci a hybridní
přístroj PET/CT, který dosud ve Zlínském kraji není. „Vyšetření PET/CT
má zřejmě největší význam právě
v onkologii, kde umožňuje jednak
včasnou diagnostiku nádorových
onemocnění a další sledování
vývoje choroby, jednak kontrolu

efektivní onkologické terapie. Dalšími obory, které s výhodou tuto
modalitu využijí, jsou kardiologie,
neurologie a psychiatrie,“ sdělil
ředitel.
Ke zprovoznění nových přístrojů je
třeba stavebně připravit prostory,
které spočívají v přístavbách.
Pro druhý lineární urychlovač se
jedná o dvoupodlažní přístavbu
k budově 21a. Kvůli ozařování jsou
zde nutné speciální zdi téměř dva
metry silné a stejně tak silný strop.
Náklady na stavební práce se budou pohybovat kolem 30 milionů
korun.
V případě druhé magnetické rezonance bude přístavba za asi 20 milionů korun navazovat na stávající
budovu 24. Náklady na stavební
práce ve výši 35 milionů korun si
pak vyžádá přístavba pro přístroj
PET/CT. Postavena bude z jižní
strany budovy 22, v níž je oddělení nukleární medicíny, směrem
k vozovce na Havlíčkově nábřeží
u řeky Dřevnice.

Kvalitní péče o všechny
Prvořadým cílem nemocnice
je péče o všechny pacienty.
Ta nespočívá jen v pořizování
nových přístrojů, ale také v zavádění nových metod v léčbě.
V oblasti intervenční kardiologie zahájili lékaři intervenční
léčbu srdeční arytmie a začali

ní ve Zlínském kraji má KNTB
od loňského roku lůžkovou část
ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Pro pacienty a veřejnost
letos zprovoznila lékárnu v nových prostorách.
„Obhájili jsme statut onkologického, iktového, perinatologického a kardiovaskulárního centra,

Operace pomocí 3D laparoskopické sestavy. | Foto: archiv KNTB

léčit srdeční selhání implantací
biventrikulárních kardiostimulátorů. V urologii od letošního
dubna operují ledviny laparoskopickou metodou. Otevřeny
byly dvě anesteziologické ambulance, kardiologický stacionář,
jako jediné zdravotnické zaříze-

což dokazuje, že stále poskytujeme péči na nejvyšší úrovni.
Zdravotnická oddělení mají totiž nejen moderní vybavení, ale
pracují v nich také špičkoví lékaři
a lékařky, zdravotní sestry a další
zaměstnanci," doplnil ředitel.

pokračování na str. 4
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Kraj odměnil poctivého nálezce vzácného meče

Z regionu

Zlínský kraj | Udělením finančního daru ve výši deset tisíc korun Zlínský kraj ocenil poctivého
nálezce Miroslava Brázdila za mimořádný přístup k ochraně kulturního dědictví.

Zemědělské zlato
do Starého Města

Miroslav Brázdil z Holešova při
hledání kořenů do terária v prosinci 2014 náhodně v zemi objevil
železný meč. Neprodleně informoval Ústav archeologické památkové péče Brno, takže nález
mohl být v původní poloze zdokumentován, odborně vyzvednut a následně předán do Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně
ke konzervaci. A právě za tento
příkladný postup při nalezení
cennosti nálezci poděkoval krajský radní Ladislav Kryštof, zodpovědný za kulturu, památkovou
péči, cestovní ruch a spolupráci
s církvemi.
„Tento počin je potřebné ocenit
mimo jiné i proto, že denně se
na černém trhu objevuje nabídka prodeje podobných cenností,
které končí v rukou jednotlivců
– sběratelů či dalších překupníků, přičemž právní postižitelnost
prodávajících je velmi obtížná.
Nálezce, který neváhá náhodný
nález oznámit a zajistí tak jeho
odborné zdokumentování a následnou šetrnou manipulaci, je
hoden ocenění nejen ze strany
vlastníka nálezu, kterým je ze zákona Zlínský kraj, ale také ze strany veřejnosti,“ uvedl radní Kryštof.

Staré Město | Nejlepším studentem oboru agropodnikání v republice je Andrej Černaj ze Střední
odborné školy a Gymnázia Staré
Město. Vyplývá to alespoň z výsledků celostátní soutěže, které
se zúčastnili studenti 26 středních
zemědělských škol či středních odborných škol. Soutěžilo se v praktických dovednostech a teoretických
vědomostech z předmětů pěstování rostlin, chovu hospodářských
zvířat, ekonomiky a zemědělské
mechanizace. Praktická část obsahovala například jízdu zručnosti,
poznávání osiv a podobně.  /tz/

Jak ve svém stanovisku uvádí Jana
Langová, archeoložka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, meč
dlouhý asi 70 centimetrů pochází
z doby laténské (450 př. n. l. – přelom letopočtu), přičemž laténský
meč v takové míře zachovalosti patří v muzejních sbírkách Zlínského
kraje ke zcela výjimečným.
„Na základě doložené nálezové
zprávy a odborného posudku jsme
požádali Archeologický ústav Akademie věd ČR o určení kulturně
historické hodnoty nálezu. Ta se
podle specialistů pohybuje v roz-

mezí od 6 500 do 11 000 korun.
Ze zákona pak nálezci přináleží
odměna až ve výši deseti procent
z kulturně historické hodnoty, což
v tomto případě činí 1 100 korun.
Tato částka bude nálezci vyplacena
na základě správního rozhodnutí
krajského úřadu. Jsme však velmi
rádi, že krajská rada kromě toho
schválila i mimořádný finanční dar
nálezci, který může sloužit jako
motivace pro eventuální podobné
poctivé nálezce,“ sdělila vedoucí
oddělení památkové péče krajského úřadu Alena Pospíšilová. /hm/

Meč skončí v muzeu. | Foto: LV

Triumf instalatérů
z Uherského Brodu
Uherský Brod | Velkého úspěchu
dosáhli žáci ze Středního odborného učiliště Uherský Brod zřizovaného Zlínským krajem na prestižní
soutěži mladých instalatérů v Brně.
V konkurenci nejlepších instalatérů
ze všech 14 krajů České republiky se
Martin Hrbáč a Jan Řihák stali vítězi
v soutěži družstev a absolutními
vítězi v soutěži krajů. Oba si navíc
připsali i několik medailí z individuálních částí soutěže. 
/red/

Krajská nemocnice modernizuje. A to nejen onkologické centrum

Investujeme i jinde

dokončení ze str. 3
Nemocnice si drží kredit odpovídající úrovni krajské nemocnice
v oblasti moderní medicíny. Je
spádovou nemocnicí pro Zlínský
kraj, kdy jen v roce 2014 zde bylo
hospitalizováno asi 40 000 pacientů, z toho zhruba 8 000 z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž
a Vsetín. Jako jediná nemocnice
v kraji zajišťuje péči ve všech specializacích po dobu 24 hodin denně. Výsledkem práce lékařů, sester
a všech, kteří zajišťují bezproblémový chod nemocnice, je úspěch
v soutěži Českých 100 nejlepších,
kdy v roce 2014 nemocnice obdržela ocenění v oborové kategorii
Zdraví, vzdělání, humanita.

Zlínský kraj | Kromě KNTB vlastní
Zlínský kraj i nemocnice v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.
„Dostupnost a kvalita zdravotní
péče je pro nás jasnou prioritou,
což se odráží i na vysoké míře investic. Jsme si vědomi toho, že
základem je přístrojové vybavení
na úrovni spolu s kvalifikovaným
personálem. Stranou ale nesmí
stát ani investice do oprav stávajících budov či výstavba zcela
nových objektů. Cíl je jasný – získat příjemné prostředí a snížit
provozní náklady,“ vysvětluje
hejtman Stanislav Mišák.
Například ve Vsetíně letos vznikla
nová lékárna, realizována je například investice do nového vjezdu
do areálu či do rekonstrukce tepelného hospodářství. Pokračují
také přípravy projektu výstavby
interního pavilonu – ten bude
dokončen v roce 2017. 
/red/

Zateplení přináší úspory
Zlepšení komfortu pro pacienty
i zdravotnický personál přineslo
také postupné zateplování jednot-

livých budov v KNTB. Loni začala
už třetí etapa zahrnující budovy
23 – chirurgie a budovy 16, kde
jsou hospitalizováni pacienti Centra klinické gerontologie. Práce
na zmíněných budovách už byly
ukončeny. Celkem stavbaři v první až třetí etapě v letech 2012 až
2015 zateplili 18 budov. Zateplení
přinese zhruba třicetiprocentní
úspory ve snížení spotřeby tepla
na vytápění a vzduchotechniku.
Centrální objekt
i parkovací místa
Nemocnice připravuje ve spolupráci se Zlínským krajem další
investice. Jedná se například o nultou etapu výstavby Centrálního
objektu.
„Nultá etapa znamená vybudování nové vozovky za budovami
porodnice a léčebny dlouhodobě
nemocných, která se napojí na stá-

vající komunikaci nad internou.
Nutné bude zpevnit svah železobetonovým zdivem na pilotech.
Práce zahrnují například také přeložky inženýrských sítí - potrubní
poštu, vodu, kanalizaci, venkovní
osvětlení, vysoké a nízké napětí,“
popsal ředitel.
Předpokládané náklady na nultou
etapu činí 73 miliony korun. Její dokončení umožní zahájení výstavby
Centrálního objektu, ve kterém budou umístěny interní obory.
V plánu jsou také nové parkovací
plochy – u nové lékárny pro veřejnost a v prostoru u hematologicko-transfuzního oddělení. Celkem
se jedná o 51 parkovacích míst.
Na volném prostranství směrem
za nově otevřenou lékárnou vznikne plocha pro 18 aut. V druhém
případě vznikne šest stání pro
sanity a imobilní pacienty a 29
stání pro ostatní řidiče. 
/kh/

Opravy silnic. I to patří k létu | Foto: IH

Léto motoristy opět potrápí
Zlínský kraj | Letní období bývá každoročně časem, kdy
vrcholí stavební práce na silnicích a kdy se vyskytuje
největší množství uzavírek. Situace ve Zlínském kraji ale
nebude v tomto roce nijak dramatická.
Většina stavebních akcí na krajské
silniční síti probíhá za částečných
uzavírek. To znamená, že je zde
silniční provoz omezen a usměrněn přechodným dopravním
značením nebo světelným signalizačním zařízením. V polovině května platila úplná uzavírka
na silnici Hluk – Uherský Ostroh.
Bude trvat přibližně do poloviny června. Další úplná uzavírka
bude platit až do konce července
na silnici z Bystřice pod Hostýnem
směrem na Blazice. Obyvatelé
Zlína a okolí jistě zaznamenají
koncem května úplnou uzavírku
silnice přes Fryšták a Fryštáckou
přehradu. Jde o dvě souběžné
silniční stavby (rekonstrukce prů-

tahu Fryštákem a přestavba mostu přes Fryštáckou přehradu) se
společnou objízdnou trasou: pro
vozidla do hmotnosti 7,5 tuny, vozidla integrovaného záchranného
systému a autobusy přes Lukov,
Lešnou, Kostelec; pro nákladní
automobily přes Holešov, Machovou, Otrokovice, Zlín. Úplná
uzavírka zde potrvá do 2. srpna,
pro nákladní vozidla až do 12. října. Pro nákladní automobily bude
do konce června platit také úplná
uzavírka na silnici mezi Rokytnicí
a Jestřabím.
Další úplné uzavírky na krajských
silnicích se plánují v Březůvkách
(od července do poloviny září),
v Palackého ulici v Rožnově pod

Radhoštěm (od června do konce srpna), v Boršicích u Blatnice (do konce srpna), na silnici
v úseku Šelešovice – Olšina (přes
prázdniny). Úplná uzavírka platí
také v Kašavě, kde se staví nový
most (do konce října), ale osobní
automobily mohou uzavřené místo objíždět po provizorním mostě
v těsné blízkosti stavby.
Zřejmě o něco jednodušší bude
situace na státních silnicích. Jak
sdělil Oknu do kraje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký,
silniční stavby Vizovice – Lhotsko,
Rožnov pod Radhoštěm-křižovatka a Valašské Meziříčí – Lešná jsou
označeny dopravním značením
a mohou být spojeny zpravidla
jen se snížením rychlosti. U stavby
nové okružní křižovatky v Horní
Lidči práce postupují podle harmonogramu a ke konci května
zde již bude zrušena objížďka
přes Valašské Klobouky. Zůstane
pouze částečné omezení, křižovatka bude řízena semafory. Určitá dopravní omezení mohou
nastat také u plánované opravy
křižovatky I/49, I/55 v Otrokovicích, silnice I/55 Staré Město-průtah, Uherské Hradiště-Moravní
most, silnice I/57 Ústí u Vsetína
– Leskovec a silnice I/50 Rasová –
křižovatka Žítková.
„Uzavírky na silnicích ovlivní různou měrou také provoz linkové
dopravy. Zájmem kraje zůstává
i nadále koncentrace uzavírek
do doby školních prázdnin, aby
nedocházelo ke zpoždění v době
nejsilnějšího provozu,“ uvedla
jednatelka Zlínským krajem založené společnosti Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje
Věra Fuksová. 
/vc/

HANÁ − regionální produkt
Představujeme regionální značky našeho kraje
Zavedení značky pro výrobky, která garantuje jejich původ na Hané,
je jednou z cest, jak
zviditelnit produkci
místních výrobců.
A to jak vůči turistům
a návštěvníkům regionu, tak vůči jeho
obyvatelům. Zákazník získá nákupem
značených produktů kvalitní
a jedinečný výrobek, podpoří
konkrétního výrobce a ekonomiku regionu a zároveň přispívá
k ochraně životního prostředí.

HANÁ – regionální produkt® je
značka pro zdejší domácí výrobky, která garantuje zejména původ výrobků
na Hané a jejich jedinečnost vyplývající z vazby
na tento region (tradice,
místní suroviny, ruční výroba a podobně). Značku
uděluje MAS Moravská
cesta od března 2011. Značka je
udělována výrobkům spotřebního
charakteru, určeným pro běžné
zákazníky. Pro přehlednost je možné produkty rozdělit do tří skupin:

®

•Řemeslné výrobky a umělecká
díla - například výrobky ze dřeva,
skla nebo papíru, slaměné ozdoby,
krajky, šperky, keramika, nábytek,
upomínkové předměty, pohlednice
• Potraviny a zemědělské produkty
- například mléko, sýry, maso, ryby,
pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina,
víno, nápoje, med
•Přírodní produkty – například lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely,
kompost, minerální voda
Aby mohl výrobek získat značku,
musí projít náročným procesem
certifikace.

Z REGIONU

Pro juniory i seniory
Zlín | Třetí ročník prázdninové
akce Junior Univerzita uspořádá
Fakulta humanitních studií UTB
ve Zlíně. V době od 7. do 10. července si budou moci děti ve věku
od čtyř do deseti let vyzkoušet,
jaké je to studovat na univerzitě.
Čeká na ně pestrý program pod
odborným dohledem: chemické pokusy v laboratoři, prohlídka sanitního vozu, nahlédnutí
do práce hasičů, dobrodružné
čtení a mnoho dalšího. Vzhledem k předchozí oblibě tohoto
prázdninového projektu zavádí
fakulta v letošním roce novinku:
společně s dětmi si mohou “studium“ užít i senioři, tedy prarodiče dětí. Junior-Senior Univerzita
je plánována na 17. až 21. srpna
a pro obě generace je připravena
spousta společné i individuální
zábavy. Více informací najdete
na www.utb.cz/fhs.

Nabídka majetku
Luhačovice | Zlínský kraj vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvyšší
nabídnutou kupní cenu za prodej nemovitostí v Luhačovicích.
Jde o areál stávajícího Domova
pro seniory Luhačovice, který bude přestěhován do nově
budovaného zařízení ke konci
roku 2015. Termín pro odevzdání
nabídek je dne 15. června. Více
na www. kr-zlinsky.cz.

Víte, že ...
… existuje seznam vzácných
živočichů a rostlin, podle kterého musí být tyto vzácné druhy
registrovány? Nelze si jen tak
dovézt z dovolené papouška či
opičku nebo vzácnou orchidej.
Pokud převoz není ošetřen dovozním povolením, musí být tyto
vzácné druhy registrovány.
Registraci zajišťuje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského
kraje. Registrace se ovšem týká
i některých druhů volně žijících
živočichů u nás, například sokolovitých dravců. Takže pozor,
máte-li doma neregistrovaného
vzácného papouška či sokola,
volejte na krajský úřad, kde vám
ochotně poradí.
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Doma je doma aneb péče o ohrožené děti ve Zlínském kraji
Postupy a přístupy českých odborníků k řešení situace
ohroženého dítěte se v posledních letech podobně jako
v okolních státech mění. Do popředí zájmu a snažení
sociálních pracovníků se dostává v prvé řadě biologická
rodina dítěte.
Mnohým případům odebrání
dítěte rodičům lze předejít prací
terénních pracovníků přímo v rodině. Spolu s rodiči hledají a nalézají
cestu řešení jejich problémů tak,
aby dítě mohlo zůstat a vyrůstat se
svými nejbližšími – mámou a tátou.
Nejčastěji je zapotřebí rozvíjet rodičovské dovednosti, umění hospodařit, komunikaci s úřady i školou.
Ukazuje se, že většina těchto rodičů, byť mají své děti rádi, nedokáží
bez podpory zajistit pro své děti
bezpečný a stabilní domov. Sami
často vyrůstali v problematických
podmínkách. Být dobrým rodičem
se přece jen člověk nejlépe naučí
v dobře fungující rodině.
Maminka půlročního dítěte Tomáška sama vyrůstala u prarodičů
a od 15 let ve výchovném ústavu.
Otec dítěte je závislý na drogách

a k občasnému užívání drog přivedl i partnerku. Mimo to mezi nimi
docházelo ke konfliktům včetně
fyzického násilí. Proto měly sociální pracovnice pochybnosti, zda
se rodiče dokáží o dítě postarat,
a zvažovaly možnost umístění dítěte mimo rodinu. Oslovily terénní
sociální službu, která začala do rodiny docházet. Té se podařilo přimět otce k léčení ze své závislosti.
Matka zase postupně získala větší
jistotu, rodičovskou sebedůvěru
a dovednosti v péči o dítě. Tomášek
tak mohl zůstat doma.
Ne všechny děti ale mají takové
štěstí. Jejich rodina nefunguje a je
třeba pro ně nalézt nový domov.
V prvé řadě se hledá vhodná pěstounská rodina tak, aby se dítě
mohlo vyvíjet v co nepřirozenějším rodinném prostředí. Pokud se

Ohradníků je stále více. | Foto: LV

Ohradníky pomohly. Přibudou další
Zlínský kraj | Malý kousek pěny snižuje riziko nehody.
O čem je řeč? O pachových ohradnících, které se stále
častěji objevují podél silnic i ve Zlínském kraji. Jejich
cílem je zabránit střetu se zvěří. A podle statistik se to
daří. Nyní Zlínský kraj podpoří jejich instalaci dalšími
penězi. Již popáté.
Kraj již schválil finanční dar ve výši
150 000 korun na realizaci projektu
Nadace pojišťovny Generali. „Pachovými ohradníky budou ošetřeny úseky silnic vybrané ve spolu-

práci s jednotlivými mysliveckými
sdruženími a na základě údajů
o dopravních nehodách se zvěří,
vedených v evidenci krajského
policejního ředitelství,“ uvedl ná-

Z regionu

vhodní pěstouni nenajdou, nastupuje ústavní výchova. Česká republika má stále v porovnání s ostatními evropskými státy velké počty
míst v ústavech, které navíc vlivem
nových metod práce začínají zet
prázdnotou. Postupně se mění
legislativa i podoba sociálních
služeb pro ohrožené děti. Zlínský
kraj k problematice sociálně právní ochrany dětí přistupuje velmi
zodpovědně s respektem k zájmu
dítěte a celé rodiny. „Naším cílem
je postupně a uvážlivě realizovat
takové změny, které umožní maximálnímu počtu dětí zůstat doma
se svými rodiči. Napomoci mohou
nové potřebné ambulantní a terénní služby pro rodiny s dětmi. Velkou inspiraci čerpáme v Nizozemí,
kde už v minulých letech úspěšně
snížili kapacity pobytových ústavních zařízení a řeší situace přímo
v rodinách nebo ambulantních
službách. Zároveň mají propracovanou strukturu pěstounské péče
od krizové až po dlouhodobou,“
řekla krajská radní pro sociální záležitosti Taťána Valentová Nersesjan.

Zlínský kraj realizuje už druhý projekt ve spolupráci s holandskými
partnery. Ten první byl zaměřen
především na nové metody sociální práce v rodinách. Našim odborníkům přijeli přednášet specialisté
z Groningenu, kteří mají praxi sociálních pracovníků a zároveň přednášejí na sociální fakultě univerzity.
Přinesli nový přístup orientovaný
na řešení problémů přímo v rodině.
Druhý rozsáhlejší projekt je zaměřen na analýzu potenciálu služeb
a potřeb rodin na území Zlínského
kraje. Výstupem bude transformační plán na změnu třech ústavních
zařízení pro děti. Sníží se jejich
pobytové kapacity a dostanou
prostor realizovat potřebné ambulantní či terénní služby. Fungovat
by zde mohli například odborníci
na vztahy v rodině, právní problematiku, dětští psychologové, speciální pedagogové, dětští psychiatři,
terapeuti apod. „Zlínský kraj chce
maximální měrou přispět k naplnění práva každého dítěte na šťastné
dětství,“ shrnula Taťána Valentová
Nersesjan. 
/red/

městek hejtmana Zlínského kraje
Ivan Mařák. Podstatou pachových
ohradníků je ekologicky odbouratelná pěna, která se nanáší na dřevěné kolíky, případně na stromy
nebo keře. Pěna obsahuje směs
pachů spáleniště, predátorů a člověka. Ta na zvěř působí stejně jako
červená na semaforu na člověka.
Upozorňuje na blízké nebezpečí
a zvyšuje pozornost zvěře, která
pak intenzivně reaguje na ostatní
varovné signály na cestě.
Nákup pěny, koncentrátu, aplikační pistole a čisticího prostředku
na pistoli bude zajištěn z poskytnutého finančního daru Zlínského
kraje, který tento materiál rozdělí
vybraným uživatelům honiteb.
Ti provedou samotnou instalaci
a v ošetřených úsecích povedou
statistiku srážek vozidel se zvěří.
Již v roce 2011, kdy projekt odstartoval, statistiky prokázaly, že
u ošetřených cest došlo k významnému snížení střetů. Například
v úseku silnice 491 mezi Horní
a Dolní Lhotou na Zlínsku poklesl
počet sražené zvěře z původních
49 na 7, podobné výsledky byly
zaznamenány na silnicích v Záhlinicích, Vsetíně nebo Uherském
Ostrohu. 
/van/

Motivace zabírá:
1 114 žáků
Zlínský kraj | Celkem 1 114 žáků
se v současné době ve Zlínském
kraji učí řemeslům, která jsou
podporována Zlínským krajem,
protože na trhu práce se jedná
o obory dlouhodobě žádané.
Žáci oborů z oblasti stavebnictví, strojírenství, chemie, potravinářství, zemědělství a také
kožedělné a obuvnické výroby dostávají od kraje odměnu
v rozmezí od tří set do pěti set
korun měsíčně s perspektivou
získat jednorázovou prémii
pět tisíc korun za úspěšné absolvování studia a každoroční
bonus za vysvědčení s vyznamenáním ve výši minimálně
1 500 korun. „Motivační systém
podpory řemesel v odborném
školství zavedl Zlínský kraj
v roce 2007 jako vůbec první
z českých a moravských krajů.
Velmi dobře se osvědčil a je kvitován zejména ze strany podniků, kterým se takto připravují
budoucí kvalifikovaní zaměstnanci,“ řekl krajský radní Petr
Navrátil, zodpovědný za oblast
školství, mládeže a sportu.

Nejde jenom o požáry

TÉMA

Zlínský kraj | Přes čtyři tisícovky výjezdů, z toho jen zhruba
každý šestý až sedmý k požárům. Hasiči tak častěji asistují
například u dopravních nehod. I to vyplývá ze zprávy Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje rekapitulující
loňský rok.

Ocenění převzalo více než 40 hasičů. | Foto: LV

Kraj tradičně ocenil práci hasičů
Zlínský kraj | Již po jedenácté letos hejtman Zlínského kraje
ocenil práci dobrovolných a profesionálních hasičů při
příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů. V sídle
Zlínského kraje bylo oceněno 44 hasičů.
Ve Zlínském kraji působí 452 profesionálních hasičů a dále je zde
celkem 21 708 dobrovolných hasičů registrovaných v 384 sborech.
Okres Zlín má největší členskou
základnu mladých hasičů v České
republice. Oceněné nominují zástupci jednotlivých okresů. Udělení
záslužného vyznamenání II. stupně
navrhuje u dobrovolných hasičů
Sdružení hasičů Čech, Moravy

a Slezska. U profesionálů ocenění
navrhuje hasičský záchranný sbor.
Letos získali druhý stupeň záslužného vyznamenání Antonín Martínek z SDH Staré Město a František
Zaorálek ze sboru z Vítonic. Mezi
profesionály pak vyznamenání
obdrželi Jaromír Kovařík, technik
strojní služby ve stanici Kroměříž,
a Eva Jugová, referentka územního
odboru ve Vsetíně. 
/red/

V roce 2014 všechny jednotky
požární ochrany, tedy jak profesionální, tak i dobrovolné, a to
včetně podnikových, řešily celkem 4 152 událostí. Z toho bylo
2 173 technických havárií, 823
dopravních nehod, 640 požárů,
202 úniků nebezpečných látek,
312 planých poplachů a jedna mimořádná událost ve Vlachovicích.
Při celkovém počtu 640 požárů
došlo k souhrnné škodě 200 milionů korun, díky zásahům hasičských jednotek se však předešlo
dalším škodám a byla uchráněna
hodnota majetku v souhrnné výši
1,5 miliardy korun.
K největším zásahům patřila likvidace požáru chaty Libušín
na Pustevnách, listopadový požár bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí a zejména pak
řešení mimořádné události v areálu muničních skladů Vlachovice,
během které byly z okolí skladu
evakuovány tři tisícovky osob.
Tato mimořádná událost je řešena dodnes.

Cvičení dělá mistra
Pro přípravu na řešení mimořádných událostí a procvičení spolupráce složek Integrovaného
záchranného systému byla zorganizována tři taktická cvičení těchto
složek.
V květnu šlo o simulovanou havárii letadel v nepřístupném terénu
v katastru obcí Žítková a Horná
Súča, v červnu se uskutečnil nácvik
pátrací akce spojené se záchranou
pohřešovaných osob v okolí Trojáku a Tesáku v Hostýnských vrších,
v říjnu pak cvičná likvidace požáru
v prostoru záchytné jímky zásobníků dehtových a pyrolýzních olejů
ve Valašském Meziříčí.
V rámci havarijního plánování
ve Zlínském kraji byla nově zpracována analýza zdrojů rizik. Do této
analýzy byly nově zařazeny podniky, které nakládají s nebezpečnými látkami v takovém množství,
že nespadají pod zákon o prevenci
závažných havárií, avšak v případě
havárie by bylo ohroženo obyvatelstvo. 
/van/

Požár chaty Libušín či polygon.
Krajští hasiči umí
Praha, Zlín | Ceny v prestižní soutěži Hasič roku 2014 jsou rozdány,
několik z nich putovalo i na východ
Moravy. Za vybudování výcvikového polygonu ve Zlíně získal Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
prvenství v kategorii projekt roku.
Porotci pak ocenili třetím místem
mezi zásahy i zdolávání požáru
chaty Libušín.
V anketě nominují a hodnotí své
kolegy a jejich práci sami hasiči.
Letos se sešlo celkem 51 nominací a vítězové v pořadí od 3. místa
byli vyhlášeni v kategoriích Zásah
roku, Projekt roku, Kolektiv roku,
Občanský zaměstnanec roku, Velitel roku a Hasič roku. Tituly a ceny
předával mimo jiné i ministr vnitra
Milan Chovanec. „Pro mě má smysl

bojovat za získání financí, aby hasiči měli nejen důstojnou mzdu, ale
také aby mohli mít špičkové vybavení pro výkon své práce, za kterou
jim velice děkuji,“ řekl.
Polygon pro všechny
Když vloni uváděli hasiči ve Zlíně
do provozu nový výcvikový polygon, mluvili o něm v superlativech.
Úspěch v anketě svědčí o tom, že
nemluvili do větru. Výcvikový areál
pro všechny složky integrovaného
záchranného systému Zlínského
kraje slouží k získání praktických
návyků používaných u reálných
zásahů. Rozdělen je na pět částí
– simulace dopravních nehod, simulace úniku nebezpečných látek,
nácvik zásahů v rodinných domech

Zlínský polygon je špička v ČR. | Foto: archiv

a bytech, nácvik zásahu ve výšce
a výcviku v sutinách. Svojí komplexností v České republice nemá obdobu. Náklady na výstavbu areálu
dosáhly částky 10,7 milionů korun.
Účelovou investiční dotaci poskytl
také Zlínský kraj.
Silný vítr, málo vody
Mezi všemi loňskými zásahy byl
ten na Pustevnách výjimečný –

dokládá to i třetí místo v celorepublikové anketě. Zásah u požáru
památkově chráněné chaty Libušín
v březnu roku 2014 si vyžádal nasazení 13 jednotek požární ochrany
ve III. stupni požárního poplachu.
Tento zásah byl značně fyzicky
náročný z důvodu silného větru,
značného sálavého tepla či nedostatečného tlaku vody v hydrantové síti. 
/jjn/
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Evropský šampionát i ve Zlínském kraji

Kluby mohou pořídit další
bezpečné branky

Zlín | Evropský fotbalový výkvět bude hostit i Zlínský kraj.
Šampionát fotbalistů do 21 let, který se v druhé polovině
června uskuteční v České republice, totiž zavítá i na stadion v Uherském Hradišti. Nad těmito zápasy převzal
hejtman Stanislav Mišák záštitu.
Mistrovství Evropy ve fotbale
do 21 let 2015 se uskuteční od 17.
do 30. června v Praze, Olomouci
a Uherském Hradišti. Představí se na něm těchto osm týmů:
Anglie, Česko, Dánsko, Itálie,
Německo, Portugalsko, Srbsko
a Švédsko. Mužstva budou rozdělena do dvou základních skupin
po čtyřech.
Uherské Hradiště bude hostit
část zápasů skupiny B. Postupně
se zde utkají Portugalsko s Anglií
(18. června), Portugalsko s Itá-

lií (21. června) a Portugalsko se
Švédskem (24. června). V závislosti
na výsledcích ve skupině B se zde
odehraje i případné utkání olympijské kvalifikace (28. června).
Přípravy na šampionát vrcholí,
hotový je již také pohár, o který
budou mladí fotbalisté bojovat.
Možnost prohlédnout si ho zblízka měli i lidé ve Zlíně. Krátce byl
totiž k vidění v prostorách mrakodrapu v souvislosti s jednáním
mezi krajem a organizátory evropského mistrovství. 
/van/

Mladé sportovce povede Daniel Málek
Zlínský kraj | Zhruba dvouset
členná výprava bude reprezentovat Zlínský kraj na hrách VII.
letní olympiády dětí a mládeže
2015, které se uskuteční od 14.
do 19. června v Plzeňském kraji.
Své zástupce by měl mít Zlínský
kraj na hrách konajících se celkem v šestnácti sportovních odvětvích.
„Do Plzně vyšleme asi 170 sportovců, zbývající část budou
představovat trenéři a vedoucí
týmu. Sice je to o něco méně než
v minulém ročníku, ale je to dáno

i trendem, že letošní olympiáda
bude trochu menšího rozsahu
než ta předešlá ve Zlínském kraji,“
sdělil radní Zlínského kraje Petr
Navrátil zodpovědný za oblast
školství, mládeže a sportu.
Právě na hrách v roce 2013 dosáhli
na domácí půdě mladí sportovci
Zlínského kraje v celkovém hodnocení krajů skvělého čtvrtého
umístění. I přesto ale zůstávají
vedoucí zlínského týmu v debatě o ambicích výpravy při zemi.
A kdo bude na zahajovacím ceremoniálu her VII. letní olympi-

Sport

ády dětí a mládeže vlajkonošem
výpravy Zlínského kraje? „Našim
organizátorům se podařilo zajistit opravdu velké jméno, protože
vlajkonošem Zlínského kraje bude
bývalý úspěšný český plavec Daniel Málek, který obsadil na hrách
v Sydney v roce 2000 dvakrát páté
místo. To je pro Českou republiku
stále nejlepší výsledek v plavání
na olympijských hrách vůbec,
a tak věříme, že i pro naše mladé sportovce bude účast tohoto
rekordmana motivací,“ řekl radní
Petr Navrátil. 
/red/

Zlínský kraj | Také v letošním roce
Zlínský kraj podpoří projekt Bezpečné branky. Na realizaci jeho
druhého ročníku krajští zastupitelé schválili dotaci Zlínskému krajskému fotbalovému svazu ve výši
1,5 milionu korun. Cílem projektu
je vybavit bezpečnými brankami
fotbalové kluby s mládežnickými
družstvy na území Zlínského kraje.
„Projekt na pořízení bezpečných
branek jsme v roce 2014 podpořili
částkou dva miliony korun. Vzhledem k tomu, že celá akce měla
mezi fotbalovými oddíly velký
ohlas, požádal nás Zlínský krajský
fotbalový svaz o spolupráci i v letošním roce,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Zlínský
krajský fotbalový svaz předá branky
jednotlivým fotbalovým klubům
působícím na území Zlínského
kraje s minimálně jedním mládežnickým mužstvem, a to na základě
písemné darovací smlouvy. Tuto
smlouvu s klubem uzavře pouze
za podmínky, že klub zakoupí druhý kus bezpečné branky z vlastních
prostředků. V roce 2014 bylo do 86
fotbalových oddílů dodáno celkem 180 bezpečných branek. Tyto
branky nahradily původní, vyrobené svépomocí, které měly těžkou
konstrukci, a proto se s nimi velmi
obtížně manipulovalo. 

Sportovcem Zlínského kraje je
hokejista Petr Čajánek
Zlín | Absolutním vítězem ankety Sportovec Zlínského
kraje za rok 2014 byl vyhlášen hokejista Petr Čajánek.
Jako kapitán celku Zlína se výrazně podílel na zisku
mistrovského titulu v extralize ledního hokeje. Vyhlášení
se konalo v Otrokovické Besedě.
„Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority
Zlínského kraje. V rámci veřejné
prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti vyhlašuje Zlínský
kraj již od roku 2002 nejúspěšnější
sportovce Zlínského kraje,“ řekl
Petr Navrátil, radní Zlínského kra-

je zodpovědný za oblast školství,
mládeže a sportu. Celkem bylo
předáno 17 ocenění, sošek Niké,
které kromě hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka předali také
náměstek hejtmana Ivan Mařák,
radní Petr Navrátil, Ladislav Kryštof
a Jaroslav Kučera. 


Cenu hejtmana Zlínského kraje
si odnesla rychlostní kanoistka
Kateřina Pjajčíková. „Domnívám
se, že sport si pořád hledá své
místo, pořád ještě nejsou známy
způsoby, jak financovat sport.
Zlínský kraj se samozřejmě snaží, ale já bych vás chtěl z tohoto
místa požádat, abychom všichni,
v městech, obcích, v Poslanecké

sněmovně hodně usilovali o to,
aby široká mládežnická základna
měla lepší podmínky pro sport.
Klidně z té široké základny mohou vyrůst takoví sportovci jako
Šárka Pančochová, Klára Křížová
nebo Petr Čajánek. Nejde ale jenom o ty špičky, sport je úžasný
z hlediska přípravy na život,“ řekl
závěrem Petr Navrátil.

Přehled oceněných
Absolutní vítěz
 Petr Čajánek, lední hokej
Cena hejtmana
 
Kateřina Pjajčíková,
rychlostní kanoistika
sportovec jednotlivec
TOP 10 (dle abecedy)

Kateřina Pjajčíková poráží nejenom soupeře. | Foto: archiv

Nejdřív poslední, pak většinou první
Handicap pro ni nepředstavuje překážku – jezdí na kajaku
a patří do české juniorské špičky. Kateřina Pjajčíková,
která má vadu sluchu, vyráží ze startovní pozice poslední,
do cíle však dorazí mezi prvními. Trénuje ji její otec, který
je bývalým kanoistou a šéfem oddílu v Ostrožské Nové Vsi.
V rychlostní kanoistice jsi zřejmě
jediná na světě, kdo jezdí na téhle úrovni s kochleárním implantátem. Tento přístroj, který jsi
dostala i díky pomoci několika
nadací, ti asi hodně pomohl...
Bez přístroje jsem vůbec neslyšela
signál ke startu, který je velmi důležitý. Teď je to lepší. Zvuky do implantátu sice přicházejí později, ale
ztráta je menší a nakonec vše doženu. Byla to velká změna. Některé
věci byly nepříjemné, musela jsem
si zvyknout na křik a fanoušky při
závodech. Ze začátku mne to rušilo,
ale teď už je to v pohodě. Je skvělé,
že slyším pokyny trenérů, co říkají,
jaké máme jet tempo a techniku.
Tohle bez přístroje nebylo možné.
Jen musím jezdit s čelenkou, aby se
do přístroje nedostala voda, protože může přestat fungovat.
S kanoistikou jsi aktivně začala
v 10 letech, ale v kajaku jsi sedě-

la mnohem dřív a to díky tvému
otci…
Ano, je to tak. V kajaku jsem seděla už v necelém roku, poněvadž
můj otec a zároveň i můj trenér
mě brával na tréninky. Byl tam
skvělý kolektiv, takže jsem hned
zapadla. Začala jsem jezdit okolo 6 let, ale s velkými pauzami.
Tehdy mne to ještě nelákalo jako
teď. Aktivně jsem začala okolo 10
let. Neměla jsem možnost si zkusit jiné sporty. Kdybych nedělala
kanoistiku, tak bych si vybrala
basketbal. S implantátem to však
není možné.
Máš za sebou již hodně úspěchů, jsi Sportovkyní roku 2014
okresu Uherské Hradiště. Nedávno jsi získala Cenu hejtmana v anketě Sportovec roku
2014. Tohle jsi asi nečekala?
Velmi mě to překvapilo. Byla
jsem nominována na handica-
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artin Vráblík, alpské
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lyžování

povaného sportovce, takže jsem
vůbec nečekala, že vyhraji Cenu
hejtmana. Trvalo mně dlouho,
než jsem tomu uvěřila. Můj nejlepší úspěch je z Olympijských
nadějí, kde jsem získala bronz
na čtyřkajaku na 200 m. Z mistrovství Evropy juniorů v Portugalsku jsem přivezla 9. místo
z deblu na 1 000 m a z Francie
10. místo na čtyřkajaku na 500 m.
A také mám schované nějaké tituly mistrovství České republiky.
Trénuješ šestkrát týdně a o víkendu dokonce dvakrát denně. Jak náročné je vše zkoordinovat se školou?
Jsem ve 3. ročníku na gymnáziu,
takže zatím to ještě zvládám, ale
je to náročné. Moc se neučím,
docela to flákám. Neumím studovat přes tréninky. Doháním
to večer, jindy nemám čas. Ale
čtvrťák bude horší, takže si asi
dám od kanoistiky pauzu, abych
se mohla zaměřit na maturitu
a na přijímačky na vysokou
školu.
Takže kanoistika, i přes velké
úspěchy, není prioritou?
Nevydržela bych dělat navěky

Sport

trenér
 
Rostislav Vlach, lední
hokej
sportovec
jednotlivec do 18 let
 
Václav Kristek,
kanoistika na divoké
vodě
handicapovaný
sportovec
 
Patrik Hetmer, alpské
lyžování
sportovní kolektiv
 P
SG Zlín, lední hokej
Cena občanů
Zlínského kraje



Monika Geržová,
sportovní aerobik

Cena za dlouhodobý
přínos V oblasti
sportu
 
Jaroslav Janeba,
vzpírání

profesionálně kanoistiku, škola je pro mě přednější. Chci jít
studovat fyzioterapii nebo obor
regenerace a výživa.
Někdy je to opravdu velký boj,
hlavně v zimě, kdy se nevídáme
s kolegy tak jako v létě. Pak prožívám krizi a mám nutkání skončit:
nebaví mne tréninky spočívající
v jízdách na trenažéru, plavání či
běhání a posilování. Ale naštěstí
mám velkou podporu v rodině.
Moje maminka jezdí na některé
závody a to mi hodně pomáhá.
Také za hodně vděčím mé nejlepší kamarádce Káji i ostatním
přátelům.
Pravdou je, že žádný sport
není jednoduchý a někdy se
člověk musí hodně přemlouvat, aby vůbec pokračoval dál,
na druhou stranu teď hodně
cestuješ, což tě jistě baví…
To je jasné, díky kanoistice jsem
poznala hodně lidí a míst. Nejdále jsem byla v Portugalsku,
ve Francii, v Itálii, pak už jen
okolo České republiky, Polsko,
Maďarko, Rakousko. Cestování
miluji, takže jsem ráda, když jedeme do cizí země a podívám se
tam. 
/hs/
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Ani ve Zlíně nechybí červený koberec. | Foto: archiv

Festival s jubileem. Co přinese?
Zlín Film Festival vstupuje do svého 55. ročníku. Letos se tato výjimečná událost
koná od 29. května do 4. června 2015. Většina projekcí i akcí doprovodného
programu bude tradičně ve Zlíně, filmová představení uspořádají organizátoři
mezinárodního festivalu například také v Otrokovicích, Kroměříži, Fryštáku či
Vsetíně. Festival tradičně podporuje i Zlínský kraj, letos na pořádání přispívá
částkou dva miliony korun.

„Hlavní linku festivalového programu bude
letos tvořit německý film, který bude představen v rozsáhlé kolekci více než pěti desítek celovečerních snímků. Objeví se mezi
nimi tituly mezinárodně úspěšné, historicky
pozoruhodné a cenné, ale i filmy nejnovější,“
říká umělecká šéfka festivalu Markéta Pášmová. Laureáty Grand Prix se letos stanou
paní Uschi Reich, producentka filmů pro děti
a mládež, a profesor Gert K. Müntefering,
který stál v roli producenta u zrodu legendárních československých filmů a seriálů
natočených v západoněmecké koprodukci,
jako byl Pan Tau, Arabela nebo Návštěvníci.
Filmový program nabídne velmi pestrou
mozaiku nejen naší, ale i světové kinematografie. Uvedeny budou snímky z netradičních destinací, jako jsou Dominikánská
republika, Libanon či nedávným zemětřesením postižený Nepál. Celkem na diváky
čeká 362 filmů z 52 zemí a rekordních 454
akcí doprovodného programu.

Ohlédnutí za historií festivalu
Zlín Film Festival – Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež je nejstarším festivalem svého
druhu a má i proto výbornou pověst a světovou
proslulost.
Dovolujeme si vám nabídnout rychlý průlet
55 festivalovými lety. Vybrali jsme pro vás milníky v historii přehlídky, jež by neměly zůstat
zapomenuty.
S přehlídkou největších zajímavostí naší festivalové historie však začneme již v období
protektorátu. V roce 1940 se konaly Filmové
žně – první filmová přehlídka na českém území.
Filmové žně se konaly ještě v roce 1941, v dalších
letech to již kvůli válečným událostem nebylo
možné. Ale teď již přehled milníků dnešního
festivalu.
1961 – 1. ročník festivalu pro děti (celostátní
nesoutěžní přehlídka filmů pro děti a mládež)
1964 – 4. ročník, poprvé se účastní zahraniční
delegace, poprvé se rozdávají hlavní ceny (Skleněná kulička, Kovová kulička, Hliněná kulička)
1965 – 5. ročník, festival poprvé mezinárodním,
100 zahraničních hostů, poprvé se jako cena
uděluje Zlatý střevíček
1966 – 6. ročník, ve Velkém kině se mohou poprvé promítat i 70mm kopie
1970 – 10. ročník, uvedeno 61 filmů, přijelo 300
delegátů, počet diváků 30 000
1972 – 12. ročník, poprvé cena za nejlepší herecký výkon
1973 – 13. ročník, školáci soutěží o nejlepší návrh
festivalového plakátu
1976 – 16. ročník, ve Zlíně zasedá Valné shromáždění CIFEJ (Světová federace dětského
filmu)

1989 – 29. ročník, děti z Československa a Belgie společně vytvořily animovaný film
1990 – 30. ročník, první po změně režimu,
konání Filmové poutě
1991 – 31. ročník, záštitu převzala O. Havlová,
konal se Dětský filmový ples
1993 – 33. ročník, první v samostatné České
republice, poprvé se konala přehlídka studentských filmů
1996 – 36. ročník, čestným prezidentem byl
Tomáš Baťa
1998 – 38. ročník, konal se první ročník projektu Minisalon – Filmové klapky a poprvé
byla realizována mezinárodní soutěž zrakově
postižených dětí Radost tvořit
2000 – 40. ročník, hosty A. Girardotová,
O. Muti, G. Lollobrigida
2002 – 42. ročník, účast filmařů z celého světa, hosty O. Tabakov, K. Zanussi
2003 – 43. ročník, poprvé soutěž evropských
debutů, hosty francouzští „četníci“ a P. Ustinov
2004 – 44. ročník, Dny francouzské kinematografie – začátek tradice dnů evropských
kinematografií, premiéra Kinematovlaku,
k festivalu se přidružuje Mezinárodní festival
studentských filmů Zlínský pes
2005 – 45. ročník, hostem M. York
2006 – 46. ročník, poprvé se promítá i v řadě
satelitních měst, včetně Prahy
2007 – 47. ročník, hostem hollywoodský
H. J. Osment
2008 – 48. ročník, poprvé se promítá v multikině Golden Apple Cinema
2009 – 49. ročník, promítnuto 470 filmů
2010 – 50. ročník, oslava výročí K. Zemana,
rok české a slovenské kinematografie, poprvé
více než 100 000 návštěvníků
2011 – 51. ročník, nové festivalové centrum:
Kongresové centrum Zlín
2012 – 52. ročník, poprvé svébytný Film Industry program
2013 – 53. ročník, rozšíření doprovodného
programu o noční open air zónu a Festivalový stan
2014 – 54. ročník, 55 zastoupených států,
zcela nová lokace: Festivalový zámek

Volné dny využívejte k poznávání
rozmanitého Zlínského kraje
V čase, kdy plánujeme dovolené a přemýšlíme, jak strávit volné dny, může pomoci
několik tipů na pohodové výlety či pobyty ve Zlínském kraji. Rozmanitost a kouzlo
našeho regionu každoročně láká více a více těch, kteří dávají přednost pobytu
v tuzemsku před cestami do zahraničí.

Květná zahrada. Jeden z trumfů kraje. | Foto: IH

Do plánů na dovolenou si rozhodně zařaďte
město Kroměříž. Květná zahrada po zdařilé renovaci získala podobu blízkou vzhledu v době
jejího založení. Dětem se budou líbit králičí
kopečky, oceníte nové pstruží rybníky i stinná
místa zahradního labyrintu. V Kroměříži je k dispozici řada útulných hotelů a penzionů, fungují
zde hned tři minipivovary, cyklisté ocení desítky
kilometrů cyklotras v okolí města i možnost
úschovy kol v městském Turistickém informačním centru. Celé léto, každý prázdninový pátek,
je připravena zábavná podvečerní procházka
působivými místy historické Kroměříže v doprovodu biskupských vojáků a měšťanů, která
vás zavede mj. do míst natáčení slavných filmů.
Koupání na koupališti s výhledem na památku
zařazenou do programu UNESCO prázdninový
prožitek jen umocní.
Kam s dětmi?
Rodiny s dětmi mají ve Zlíně o víkendovou zábavu postaráno. Pobaví se v zábavním centru
Galaxie, dokonalý zážitek pak nabídne zoologická zahrada ve zlínské Lešné. Naprostou
novinkou je expozice nazvaná Zátoka rejnoků. Rejnoky uvidíte zcela zblízka, můžete si je
pohladit, dokonce i krmit. Svými kontaktními
expozicemi, trvalým zdokonalováním a autentičností expozic je zlínská zoo vyhlášená. Můžete ji navštívit několikrát ročně a vždy vás něco
nového zaujme. Zlín má také velký fenomén
– batismus. V moderní expozici Princip Baťa,
která je součástí komplexu 14|15 BAŤŮV INSTITUT, získáte představu o tom, co pro nás i svět

firma Baťa znamená. Současně se seznámíte
s cestovatelskými zážitky populární dvojice
Hanzelka + Zikmund a poznáte, jak vznikají
proslavené filmy a animované pohádky.
Na kole
Východní Morava nabízí výborné podmínky
milovníkům jízdy na kole. K páteřním cyklostezkám v údolích Bečvy a jejích přítoků a řeky
Moravy a Baťova kanálu, přibyly nové úseky
mezi Otrokovicemi a Lukovem, na Uherskobrodsku a v okolí Kroměříže. V regionu je přes
2 500 kilometrů značených cykloturistických
tras vedených jak po cyklostezkách, tak po lesních a polních cestách. Na kole můžete vyrazit
na hrady, zámky, rozhledny, do muzeí či jen
tak – do přírody.
Rozrůstá se počet lokalit, v nichž lze absolvovat zábavné sjezdy na kolech, tzv. singletraily.
Ty hledejte především ve Vsetíně (Semetíně),

východní morava
Velkých Karlovicích, Zděchově, ale také v Mysločovicích u Zlína.
Když hledáme klid
Ideálním místem pro klidnou dovolenou je malebné pohoří Chřiby. Nejenom, že zde naleznete útulné penziony a rekreační střediska, ale je
zde mnoho zajímavých míst – obrovitá sekvoj
v Břestku, středověký hrad Buchlov, kamenná
rozhledna Brdo, Komínské skály, westernový
ranč v Kostelanech. Milovníci koní si užijí také
v Koryčanech či Těšánkách. V podhůří Chřibů
pak navštivte pohádkově krásný zámek v Buchlovicích, poutní místo Velehrad, zážitkový areál
v Modré s archeoskanzenem a expozicí Živá
voda. Zkuste objevit unikátnost barokního hřbitova ve Střílkách se sochami symbolizujícími
ctnosti a hříchy.
Nabídka pro turisty
Vyznavači turistiky zamíří na Valašsko, do Beskyd a Javorníků. Jejich krása a v mnohých lokalitách nedotknutá příroda učarovala jak Karlu Jaromíru Erbenovi, tak rodině prvního prezidenta
Masaryka. Špičkové wellness hotely, termální
bazény, pivní lázně, oku lahodící dřevěnice,
hřebenové túry s krásnými výhledy, špičková
gastronomie, valašská přímost a bodrost – to
je jen zlomek důvodů, proč zde strávit několik
dnů. Rozhodně byste měli do svých plánů zařadit návštěvu rožnovského Valašského muzea
v přírodě, které letos slaví 90 let své existence.
Prakticky každý víkend je zde k vidění zajímavý
program. Další tipy na výlety hledejte na stránkách www.vychodni-morava.cz a na www.
vmnakole.cz. 
/zu/

Pomozte nám najít 15
NEJzajímavějších míst
Hledáme turistické cíle či atraktivity, které
jsou pro obyvatele a návštěvníky kraje
těmi nejvíce zajímavými. Kam se podle
vás vyplatí zajet, co si myslíte, že by měl
ve Zlínském kraji každý turista vidět. Máte
možnost vyjádřit svůj názor a nominovat
svého „favorita“ v anketě, kterou organizuje Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy.
Na www.15nejzk.cz najdete formulář,
na kterém můžete až do 30. července nominovat svého favorita na NEJzajímavější
místo Zlínského kraje.
Z nominací následně vybereme 15 nejčastějších tipů. Těchto 15 cílů pak zveřejníme a dáme vám možnost do 15. září
hlasovat o těchto NEJ. Z hlasování vybereme tři cíle, které se těší největší přízni
veřejnosti. Z nominací pak vylosujeme
3 výherce zajímavých cen. Losování výherců proběhne při Dni Zlínského kraje
na počátku letošního října.
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Hry a klamy - zábava i poučení v Kroměříži
Kroměříž | Na první pohled podivuhodné přístroje, stroje a objekty,
hlavolamy, hádanky a kvízy, to vše
obsahuje interaktivní výstava Hry
a klamy, která se koná od 6. června
do 30. srpna v Muzeu Kroměřížska,
které je příspěvkovou organizací
Zlínského kraje.
Na výstavě neuvidíte žádnou cedulku, která by zakazovala dotýkat
se exponátů, ba naopak – exponátů je nutno se dotýkat, bude
jich sedmdesát a jsou zapůjčeny
z libereckého zábavně-naučného
centra IQpark.
Hra, zábava, vzrušení, ale zároveň
poučení, neboť všechny exponáty
nás seznamují s tím, jak svět kolem
nás funguje a někdy nás i klame.
Malý příklad: Znáte rychlost své

reakce? Umíte provést kuličku složitým labyrintem? Už jste někdy
viděli kompletní otisk svého těla
nebo měli možnost si vyzkoušet

Prestižní ocenění
pro Slovácko

národopisnou expozici Slovácko.
„Uspět v silné konkurenci čtyř desítek pozoruhodných muzejních
výstav je potvrzením vysoce kvalitní práce,“ sdělil radní Ladislav
Kryštof.
Zlínský kraj na sebe v soutěži Gloria musaealis výrazně upozornil
už v loňském roce, kdy v kategorii Muzejní výstava roku získala
prvenství jiná krajem zřizovaná
kulturní organizace – Muzeum

Praha, Zlín | Druhé místo v kategorii Muzejní výstava roku v národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2014 získalo za rok 2014
Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, příspěvková organizace Zlínského kraje, a to za stálou

Výstava nabízí atraktivní zážitek . | Foto: archiv

Červen na Východní Moravě
Červen není jen o zlínském filmovém festivalu pro děti.
Vystoupení norského souboru, maraton, kosení luk či
sportovní aktivity. I tak může vypadat první letní měsíc
na Východní Moravě. Stačí si jen vybrat.
 alašské Meziříčí I 8. ročník meV
zinárodního tanečního festivalu
TANEC VALMEZ, 5. a 6. června.
6. Mezinárodní taneční festival TANECVALMEZ nabídne mimo jiné
výjimečné vystoupení norského
souboru Jo Strømgren Kompani nebo soubor 420PEOPLE.
www.tanecvalmez.cz
 Bystřice p. Hostýnem | Bystřické
zámecké slavnosti, 29. května až
28. června. Tradiční cyklus komorních koncertů špičkových
českých i evropských interpretů. V červnu bude v tamním
zámku celkem šest koncertů.
www.mubph.cz

Braillovo písmo? Všechny tyto aktivity a mnoho dalších si můžete
vyzkoušet, zažít je, vyřešit, pohrát
si a pořádně se pobavit. 
/tz/

 Velké Karlovice | Pepi maraton, 6. června od 8.00. XI. ročník
vytrvalostního závodu na horských kolech-MTB, možnost
výběru trati 50 km a 30 km.
www.karlovska50.cz
 orkovice-Slížany | Na kole
M
po mikroregionu Morkovska,
6. června; Tradiční jarmark před
muzeem, 20. června. Obě akce
pořádá Košíkářské muzeum,
které po celou sezonu vystavuje
netradiční proutěné výrobky.
www.muzeummorkovice.cz
 roměříž | Peklo s princeznou
K
– výstava kostýmů, 10. červ-

jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
a to za vytvoření stálé expozice
„Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“. Současně vloni
získal Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace (14I15 Baťův institut, Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně)
za projekt 14I15 Baťův institut
druhé místo v kategorii Muzejní
počin roku. 
/hm/

na až 30. srpna, Muzeum
Kroměřížska. Výstava originálních kostýmů z pohádky,
která se natáčela v Kroměříži. Vernisáž 9. června v 17.00.
www.muzeum-km.cz
 Rožnov p. Radhoštěm | Zvonečkový jarmark, 13. června,
Valašské muzeum v přírodě.
Setkání hrnčířů, keramiků a dráteníků. www.vmp.cz
 ystřice p. Hostýnem | ExB
treme Nordic Walking Maraton 2015, 13. června od 7.00,
Hotel Harmonie. Třetí ročník
oblíbeného závodu v severské chůzi o délce 50 km nebo
19 km Hostýnskými vrchy.
www.mas-podhostynska.cz
 Uherský Brod | Bílokarpatské
slavnosti 2015, 12. až 14. června. Čtvrtý ročník přehlídky obcí
a mikroregionů Bílých Karpat
s lidovým jarmarkem a dalším
doprovodným programem.
www.ub.cz

východní morava

Kostel jako památka?
Zájem je obrovský
Zlínský kraj | Až do konce
září je opět možné navštívit
významné sakrální památky
ve Zlínském kraji a seznámit
se s jejich historií a zajímavostmi. Děje se tak od roku
2009, kdy hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák podepsal
memorandum o spolupráci
na projektu Otevřené brány
s olomouckým arcibiskupem
Janem Graubnerem. Postupně se k této myšlence přidávali
další partneři a v současné
době je k bezplatné prohlídce
s průvodcem zpřístupněno 26
kostelů. „Otevřené brány představují úspěšný projekt, který si
získal oblibu veřejnosti a patří
už k nedílné součásti turistické
nabídky ve Zlínském kraji. Kostely zařazené do projektu poskytují příležitost poznat jejich
architektonickou i duchovní
hodnotu i jedinečné příběhy
svědčící o bohaté historii,“ vyjádřil se krajský radní Ladislav
Kryštof. V loňském roce si sakrální památky s výkladem průvodce prohlédlo přes 133 000
zájemců. 
/hm/

 alašské Meziříčí | Valašský
V
špalíček 2015, 18. až 20. června, Zámek Žerotínů. 33. ročník multižánrového festivalu.
valasskyspalicek.kzvalmez.cz
 vonice Soláň | XVI. Sečení
Z
luk na Soláni, 26. června. Tradiční XVI. Sečení luk na Soláni s cimbálovou muzikou
Soláň, Karlovjankami a mužským sborem z Kunovic.
www.zvonice.eu
 roměříž | Hudba v zahraK
dách a zámku Kroměříž, léto
2015, 21. června až 8. srpna,
Arcibiskupský zámek. Festival oživující architektonické
skvosty Kroměříže hudbou.
www.zamek-kromeriz.cz
Nabídku mnoha dalších akcí a zajímavých inspirací pro cestování
v celém regionu Zlínského kraje
hledejte na internetovém portálu
www.vychodni-morava.cz.

NOVÝ NISSAN PULSAR

PŘESNĚ PRO VÁS

NYNÍ S V
VÝHODNÝM
ÝHODNÝM FINANCOVÁNÍM
FINANCOVÁ
VÁNÍÍM
JIŽ
OD 299 900 Kč*
ŽO
č

7eþovská 1052, Zlín-Malenovice

www.unicars.cz

*Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy Nissan Pulsar DIG-T 2WD M/T Visia a platí pouze při využití ﬁnancování
Nissan Finance. Výše uvedené prvky výbavy (panoramatický kamerový parkovací systém, bezpečnostní systém Nissan
Safety Shield) jsou na přání a nejsou zahrnuty v této základní ceně. Nabídka ﬁnancování s Nissan START platí při
využití Nissan Finance. Vzorový příklad: Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Visia, cena vozu 299 900 Kč, délka úvěru 48 měsíců,
výše úvěru 179 940 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 2 699 Kč, výpůjční úroková sazba 13,65% p. a., RPSN včetně
havarijního pojištění 22,8%, měsíční splátka 4 886 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení
5 733 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 397 843 Kč. Nissan Finance
znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data
a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh
smlouvy. Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,1 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–119 g/km.

1. DŘEVĚNÁ ZOO
RH AREÁL , OSTRATA 1

Kovárna VIVA a. s.
Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

Chcete se živit poctivým řemeslem?
Láká Vás práce ve strojírenském prostředí?
Chcete pracovat ve společnosti s tradicí?

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
 OPERÁTOR KOVACÍ LINKY

 STROJNÍ ÚDRŽBÁŘ

 PRACOVNÍK VÝSTUPNÍ KONTROLY

 ELEKTROÚDRŽBÁŘ

 OBSLUHA CNC
Jsme přední česká průmyslová kovárna sídlící ve Zlíně.
Našim zaměstnancům nabízíme zázemí stabilní společnosti. Poskytujeme
široké spektrum zaměstnaneckých výhod - příplatky nad rámec zákona,
podnikové stravování, týden dovolené navíc, zvláštní prémie, možnost
vzdělávání a osobního růstu, příspěvky na penzijní připojištění, sport,
kulturu a další benefity.

Přijďte se zaregistrovat do 74. budovy Baťova areálu
na personální oddělení Kovárny VIVA!
Bližší informace na telefonu 577 051 304.
Nositel ocenění
INVESTORS IN PEOPLE
ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2013

VYSTAVUJEME
VÍCE NEŽ 170
�
EXPONÁTŮ
OTEVŘENO: DUBEN – ZÁŘÍ,
10:00 – 19:00
Z každé prodané vstupenky jde
20 % nadaci DOBRÝ ANDĚL
Hledáte pěkný, trvalý a originální dárek,
u nás v zoo lze u většiny exponátů
objednat repliku jako okrasnou sochu
na zahradu.
Výhodou dřevěné zoo je, že na exponáty
lze sahat, zvířata neublíží a neutečou.
Jsme majiteli cer�kátu rekordu
„největší počet druhů dřevěných soch
zvířat“ zapsaného Agenturou Dobrý den
v „České knize rekordů a kuriozit“.
Podporujeme dětské domovy:
Zlín – Lazy, Burešov a Vizovice
ul. Chrastešovská

www.prvnidrevenazoo.cz

ÚROK ZPÁTKY

ZA VČASNÉ SPLÁTKY!
A navíc hrajte každý den
o hodnotný tablet!

Peníze kdykoli, a to i přes víkend.
Za řádné splácení získáte úroky zpět.
Jednoduché vyřízení žádosti.
Akce trvá od 20. 5. do 30. 6. 2015
Závazná pravidla akce naleznete na www.provident.cz.

www.provident.cz

844 198 198
Chráněná území? Údržbu platí kraj

Aerobik klub Zlín zářil

Zlínský kraj I Celkem 1,16 milionu korun. Tolik letos Zlínský kraj
zaplatí za údržbu zvláště chráněných území. „Jde především
o posečení travního porostu
na celkem dvaceti vymezených
lučních plochách nacházejících
se na území přírodních památek
a přírodních rezervací ve Zlín-

Zlín I Zlín není jen městem hokeje,
širokou základnu má například aerobik. Existuje zde pět klubů, které
vychovaly sportovce mezinárodní
úrovně. Klub mistrů světa ve Fitness týmech, Aerobik klub Zlín, pořádal na konci dubna závody FISAF
aerobic 2015. V sedmi věkových
kategoriích změřilo své síly okolo

ském kraji a následné odstranění
posečené trávy, případně sena,
mimo posečené plochy,“ uvedl
náměstek hejtmana Zlínského
kraje Ivan Mařák, zodpovědný
za oblast životního prostředí.
Vyhlašování přírodních památek
a přírodních rezervací mají ve své
kompetenci kraje. 
/tz/

pěti set závodníků. Pořádající klub
ovládl nejmenší věkové kategorie,
kdy z možných šesti získal čtyři zlaté medaile. „Všechny naše závodníky můžete vidět v akci 9. června
v 18.00 ve sportovní hale Zelené
na závěrečné přehlídce Aerobik
klubu Zlín,“ zve předsedkyně klubu Sylva Košacká.
/tz/
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I NA VALAŠSKU DĚLÁME SVĚTOVÉ VÝROBKY
Na úpatí Vizovický vrchů, na samém
okraji městečka Vizovice, leží areál firmy
ROSTRA. Jsme v regionu významným
strojírenským zaměstnavatelem. Už patnáct let zde vyrábíme lisovací nástroje
a lisujeme výrobky pro různá odvětví. Svou činnost aktuálně zaměřujeme
na výrobky pro automobilový průmysl.
Výroba lisovacích nástrojů vyžaduje vysokou kvalitu všech procesů, které výrobu provází; od konstrukce ve 3D přes
technologickou přípravu a programování. Neméně důležitá je výroba přesných dílů na CNC strojích, až po šikovné
valašské ruce našich zaměstnanců, kteří
lisovací nástroje montují a připravují pro
naše zákazníky z celého světa.

V letošním roce ROSTRA oslaví 15 let své existence.
V posledních letech se rozrostla o nové výrobní haly,
nejmodernější stroje a technologická zařízení. Spolu
s růstem výroby hledáme nové zaměstnance, kteří by
společnost posílili jak na technických, tak i na odborných dělnických pozicích.
Dlouhodobě chceme udržet dobré jméno u našich
zákazníků po celém světě. Nadále budeme motivovat
a podporovat rozvoj našich zaměstnanců a současně,
s rozšiřující se výrobou, působit pozitivně na okolí firmy.

ROSTRA s.r.o.
Říčanská 989
763 12 Vizovice
www.rostra.cz
Tiskárna GRASPO CZ, a.s., významný zaměstnavatel
ve zlínském regionu, hledá pracovníky na pozice

• STROJMISTR

SEŘIZOVAČ

• STROJMISTR

SNÁŠECÍHO STROJE
• OBSLUHA
ŘEZACÍHO STROJE
Kvalifikace: vyučen v polygrafickém nebo strojírenském oboru.
Požadujeme: dobrou pracovní morálku, zodpovědnost
a pečlivost při plnění pracovních úkolů.
Nabízíme:

práci na dobu neurčitou, na poloautomatických
a automatických strojích, v mladém pracovním
kolektivu s možností odborného vzdělávání,
pracovního růstu a příspěvek na stravování.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
KNIHY JSOU NÁŠ SVĚT.

V případě Vašeho zájmu o tyto
pozice, informace získáte na tel.:

577 606 112

a cO bUdeme TISKNOUT prO VÁS?

nebo na e-mailu: lubor@graspo.com
Graspo CZ, a.s.,
Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín-Louky

www.graspo.com

GRASPO CZ, a.s., pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín
Tel.: +420 577 606 247 • E-mail: sales@graspo.com

www.graspo.com

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

Nechali jsme

vyrůst sazby
Navýšené
úrokové sazby
až

Jarní akce k ročnímu účtu
Moravský Peněžní Ústav je finalista
Ceny veřejnosti Zlaté koruny 2015.

2,08
%
p.a.

• Boniﬁkace úrokových sazeb
• Úroková sazba až 2,08 % p.a.
• Roční garance navýšené úrokové sazby
• Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 12 měsíců

Navštivte naši pobočku na ulici Sadová 7 ve Zlíně.
Více na www.mpu.cz I 800 678 678

