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Lidová stavba roku. Vítěz je z Vizovic
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Prezident republiky navštívil Zlínský kraj

Letecký průmysl patří neodmyslitelně ke Zlínskému kraji. Zásluhu na tom mají nejen zdejší
firmy, ale i jednotlivci. Například konstruktérská legenda, profesor Antonín Píštěk.

4

Stát pomůže

Pro vládu je rozvoj dopravní infrastruktury v kraji
prioritou, řekl ve Zlíně premiér Bohuslav Sobotka.

STŘEDNÍ ŠKOLA
CESTOVNÍHO RUCHU

a Jazyková škola s právem SJZ, s.r.o., ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
nabízí čtyřleté obory s maturitou:

management a turismus
turismus a hotelnictví
wellness a lázeňství, masérské služby
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slovo
úvodem
Vážení čtenáři.
Sice máme za sebou první mrazivá rána, ale léto tohoto roku si
většina z nás bude pamatovat
jako období mnohdy až extrémně vysokých teplot a dlouhého
období beze srážek. Podnikatelé v cestovním ruchu budou mít
toto léto spojeno s rostoucím
zájmem návštěvníků o náš rozmanitý region.
Dle statistických údajů o návštěvnosti za první pololetí tohoto roku byl náš kraj v celostátním
měřítku jedním z nejlepších v dynamice růstu počtu hostů, velmi
významný růst až o 35 % jsme
zaznamenali v počtech zahraničních hostů, zejména z Polska,
Itálie a Německa.

Je zřejmé, že byly překonány
důsledky nedávné celoevropské
ekonomické recese. Pozitivní vý-

Kromě trvalého a velmi zřetelného růstu počtu zahraničních
hostů z blízkých trhů – Slovenska,
Rakouska, Polska, Německa a Itálie – se zvyšuje počet tuzemských
hostů. Ruku v ruce s tím jdou nahoru také počty přenocování.
Jsou to právě uvedené trhy, kam
krajská centrála cestovního ruchu
směřuje své úsilí jak v marketingu,
tak v přípravě projektů v národ-

Investice do marketingu se vyplácejí.
sledky cestovního ruchu zaznamenáváme již několik po sobě
jdoucích let a rozhodně nejsou
dílem náhody. Na jedné straně
se zúročují relativně masivní investice, které zejména soukromý,
ale i veřejný sektor realizoval při
budování a zdokonalování infrastruktury cestovního ruchu,
na druhé straně se projevují výsledky systematického marketingu, který Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy s partnery z turistických oblastí realizuje.

Zlínský kraj hostil prezidentskou návštěvu
Zlín | Ve dnech 14. až 16. října 2015 navštívil Zlínský kraj prezident České republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou.

ním i mezinárodním měřítku. Velmi pozitivně vnímám využívání
veřejné infrastruktury sloužící
cestovnímu ruchu. Třeba cyklostezku Bečva i cyklostezku podél
řeky Moravy a Baťova kanálu každoročně využije na 200 000 cyklistů, velmi čilý provoz je na cyklostezce spojující Otrokovice, Zlín
a Lukov.
Baťův kanál po své proměně na turistickou atraktivitu každoročně
láká nové zákazníky. Podobně se
vynaložené prostředky pozitivně

Šlo již o třetí oficiální návštěvu
prezidenta republiky Miloše Zemana ve Zlínském kraji. V programu bylo mimo jiné setkání s
občany ve Zdounkách, Slavičíně,
Rožnově pod Radhoštěm či Ho-

odrážejí na návštěvnosti Kroměříže či subjektů působících v komplexu 14|15 BAŤŮV INSTITUT.
Oficiální statistické údaje o cestovním ruchu ve 3. čtvrtletí, tedy
v hlavní sezoně, budou známy až
po uzávěrce tohoto čísla magazínu.
Nicméně z neformálních informací,
které máme z turistických resortů,
by měl být pozitivní trend potvrzen. Například nejvíce navštěvovaný turistický cíl v kraji, zoologická
zahrada ve Zlíně, již na konci září
dosáhl stejného počtu návštěvníků
jako za celý loňský rok.
Druhý nejvíce navštěvovaný turistický cíl v kraji, kterým je Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm, v letní sezoně zaznamenal růst téměř o 20 %.
Takže léto bylo, nejen z pohledu
cestovního ruchu, úspěšné. Nicméně už je dávno pryč a vrcholí
podzim. Doufejme, že bude taktéž
pozitivní.
A totéž přeji i vám všem.
Ing. Ladislav Kryštof,
radní Zlínského kraje

lešově. Kromě toho prezident zavítal do areálu muničního skladu
ve Vlachovicích-Vrběticích. Po
celou dobu provázel prezidenta
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Ve Zdounkách přivítalo prezidenta téměř 600 obyvatel. | Foto: JK

Ve Vrběticích prezident poděkoval policistům, hasičům i vojákům. | Foto: JK

Ve Zlíně první dáma navštívila děti v mateřské školce. | Foto: LV

Prezident neodmítal společná fota či selfie. | Foto: JK

4

Premiér Sobotka podpořil rozvoj dopravní infrastruktury
Zlínský kraj | Pro vládu je výstavba dopravní infrastruktury v regionu jednou z priorit
a ministerstvo dopravy i Ředitelství silnic a dálnic dělají maximum pro urychlení
přípravy jednotlivých úseků.
To řekl při své zářijové návštěvě
ve Zlínském kraji premiér Bohuslav Sobotka. Právě dopravní infrastruktura byla hlavním
bodem jeho jednání s představiteli kraje a obcí. Konkrét-

ně šlo o výstavbu obchvatu
Otrokovic (R55), elektrifikace
a zkapacitnění železniční trati
do Zlína a Vizovic a urychlení
výstavby R49.Právě obchvat Otrokovic a dostavba významných

rychlostních komunikací podle
premiéra Sobotky uleví přetíženým obcím a zároveň přispějí
k rozvoji podnikatelských aktivit
a pomůžou vytvořit nová pracovní místa v regionu.

V Luhačovicích byl otevřen nový domov pro seniory
Luhačovice | Nově postavený domov pro seniory byl slavnostně otevřen v Luhačovicích. Zařízení bude sloužit čtyřem desítkám seniorů se sníženou soběstačností,
jejichž stav vyžaduje stálou pomoc jiné osoby. Investorem stavby za 57 milionů korun
byl Zlínský kraj.
„Domov pro seniory v Luhačovicích
je jedním z několika nových objektů
tohoto druhu ve Zlínském kraji, jež
v letošním roce otevíráme. Naším cílem je nahradit starší a nevyhovující
zařízení novými, která poskytnou
lepší prostředí a podmínky nejen
klientům, ale i zaměstnancům. Jdeme při tom cestou vzniku více zařízení s nižšími kapacitami. Ta budou
rovnoměrněji rozmístěna po kraji
a tak lépe dostupná pro rodinné příslušníky a další blízké osoby klientů,“ vysvětlila radní Zlínského kraje
pro sociální oblast Taťána Valentová
Nersesjan.
Kromě domova pro seniory v Luhačovicích byl již letos otevřen nový
areál pro osoby se zdravotním postižením v Zašové a zrekonstruovaný domov pro seniory v Rožnově
pod Radhoštěm. Ještě do konce
letošního roku pak začnou svému
účelu nově sloužit domov pro seniory ve Vsetíně-Jasence a Senior-

Investorem byl Zlínský kraj. | Foto: LV

park ve Valašském Meziříčí. Vedle
toho v obou těchto městech zahájí
svůj provoz také centra bydlení pro
osoby se zdravotním postižením.
V případě luhačovického domova
se jedná o třípodlažní objekt, situovaný v prostoru mezi ulicemi Ludkovickou, V Drahách a Družstevní. Klienti budou sdruženi do čtyř

Silničáři končí s opravami. Začíná zimní údržba
Zlínský kraj | Na silnicích pomalu končí opravy a stavební práce
a silničáři zaměřují svou pozornost
na nové období zimní údržby silnic.
Začíná 1. listopadu a potrvá do konce března příštího roku. V tomto
čase budou držet nepřetržitou službu také čtyři dispečinky. Dispečeři
organizují a dohlížejí na úklid sněhu
a posyp na silnicích. V případě pro-

blémů se sjízdností se na ně může
kdokoli obrátit telefonicky.
Pravidelná zimní údržba bude zajišťována na všech úsecích dálnic,
rychlostních komunikací a silnic I.
a II. třídy i na většině silnic III. třídy.
Pro zimní období 2015/2016 je připraveno pro krajské silnice II. a III.
třídy 60 sypačů, zajišťujících posyp
vozovek i odstraňování sněhu plu-

komunit po deseti obyvatelích se
společnými jídelními, servisními
a sociálními prostorami. Exteriér
domova tvoří odpočinková místa, včetně laviček a pohybových
trenažerů pro klienty. Stavba domova, která byla započata v létě
loňského roku, přišla na 57 milionů
korun. 
/van/

hováním, 106 traktorových radlic,
37 nakladačů a 18 kusů těžkých
mechanismů, jako jsou sněhové
frézy, grejdry apod.
Z hlediska časových limitů pro
zmírňování závad ve sjízdnosti jsou
silnice rozděleny do tří skupin. Pro
silnice zařazené v I. pořadí je lhůta
pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny,
ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí
12 hodin. Je letošní novinkou, že
mapy plánu zimní údržby silnic
s tímto rozdělením budou dostupné i na webu www.rszk.cz. /vc/

Z regionu

Profesor Jaroslav Rybka
oceněn Stříbrnou
pamětní medailí Senátu
Zlín | Stříbrnou pamětní medaili Senátu obdržel profesor
MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.,
dlouholetý lékař zlínské Krajské
nemocnice T. Bati a mezinárodně uznávaný lékař specializující
se na diabetologii a vnitřní lékařství. Ocenění převzal 25. září
v Praze při příležitosti Dne české
státnosti od předsedy Senátu
PČR Milana Štěcha.
„Profesor Rybka pracoval v Baťově nemocnici nepřetržitě
úctyhodných 55 let. Po celou
dobu předával své odborné
zkušenosti desítkám lékařů
a lékařek a mnozí se stali jeho
velmi dobrými nástupci. V roce
1970 se stal přednostou interní
kliniky a v této funkci pracoval
až do konce roku 2001. Patří
k předním odborníkům interní
medicíny a jako diabetolog je
uznáván nejen v České republice, ale i ve světě. Ocenění si plně
zaslouží, je také poctou pro naši
nemocnici,“ řekl ředitel KNTB Pavel Calábek.
Profesor Rybka patří k zakladatelským postavám české diabetologie. V roce 1983 inicioval jako první v Evropě programové řešení
péče o diabetiky. Tento Národní
diabetologický program Jaroslav
Rybka také koordinoval. V roce
1988 bylo jím řízené pracoviště
interního oddělení jmenováno
Světovou zdravotnickou organizací Spolupracujícím centrem
pro studium diabetu. Od roku
1985 se jako hlavní investigátor
účastnil desítek mezinárodních
klinických studií.
/kh/

Kontakt na dispečinky
zimní údržby silnic
Kroměříž:
573 331 457, 602 507 964
Uherské Hradiště:
572 434 210, 739 052 869
Valašské Meziříčí:
571 611 686, 603 542 167
Zlín:
577 044 204, 602 436 601

Z REGIONU

Podnikatelé zamířili díky kraji do Kazachstánu
Zlín | První podnikatelská mise Zlínského kraje do Kazachstánu, která se
uskutečnila začátkem října, otevřela nové možnosti spolupráce.

Sbírka pro potravinovou banku

„Podnětem k uskutečnění cesty byl zájem
podnikatelů Zlínského kraje o ekonomickou
kooperaci s touto zemí a cílem Zlínského kraje
bylo navázání spolupráce s Karagandskou
oblastí, vytvoření podmínek pro podnikatele a jejich podpora na úrovni regionálních
i vládních orgánů,“ informoval radní Jaroslav
Kučera, který vedl delegaci Zlínského kraje.
Cesty se zúčastnili představitelé jedenácti
firem, včetně zástupců Strategické průmyslové zóny v Holešově či lázeňských subjektů
v Luhačovicích. Podnikatelskou část delegace
vedla Bohdana Konečná, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje.
„Kazašská strana má zájem o české technologie a české zkušenosti s tím, že zájem o spo-

Zlínský kraj | Nakoupit trvanlivé potraviny a darovat je těm, kdo jsou v hmotné nouzi. To je
princip Národní potravinové sbírky, která se koná
21. listopadu od 8.00 do 20.00. Jde o projekt
platformy Byznys pro společnost, Armády spásy
a spolupracující České federace potravinových
bank. V našem regionu sbírku organizuje nově
vznikající Potravinová banka ve Zlínském kraji.
Do sbírky jsou zapojeny tyto hypermarkety –
Kroměříž: Penny, Tesco, Hypermarket Albert,
Vsetín: Hypermarket Albert, Valašské Meziříčí:
Tesco, Kaufland, Holešov-Všetuly: Tesco, Uherský Brod: Tesco, Zlín: Kaufland (Sokolská), Tesco
(Malenovice), Makro, Uherské Hradiště: Tesco,
Otrokovice: Kaufland. Potraviny jsou určeny
zejména pro matky samoživitelky, rodiny v nouzi
či pro obyvatele azylových domů.

lupráci se soustřeďuje do několika oblastí,
jako je zejména zdravotnictví, strojírenství,
automobilový průmysl, turistika a podobně. Zástupci firem ocenili možnost osobních
setkání s potenciálními partnery a vysoce
hodnotili především možnost navázání bezprostředních kontaktů. Ty by se nyní měly
realizovat již na bázi bilaterálních dohod mezi
jednotlivými podniky či organizacemi. Kladně
také vnímali nabídku spolupráce na základě
uskutečněných jednání od jednotlivých institucí v Karagandské oblasti i v Astaně, jako
je třeba Komora podnikatelů, Mezinárodní
obchodní komora, KAZNEXINVEST, i nabídku
pomoci od Velvyslanectví České republiky
v Kazachstánu,“ konstatoval radní. 
/hk/

Baťův kanál bude čistit plavidlo Jožin
Zlínský kraj | Odklízení odpadů
na vodní hladině i pod ní, údržba břehové vegetace, odtah nepohyblivých lodí a předmětů či
instalace norných stěn. To je jen
malý výčet toho, o co se musí postarat speciální plavidlo Povodí
Moravy s názvem Jožin. Loď byla
vyrobena jako prototyp speciálně
pro Baťův kanál. Loď má délku 14

metrů a dokáže plout rychlostí
13 km za hodinu.
Obslužné plavidlo bylo vyrobeno
v rámci projektu přeshraniční spolupráce Plavba a krajina, který je kofinancován z prostředků Evropského
fondu regionálního rozvoje, v rámci
Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007–2013.

Zlínská nemocnice nabízí lepší parkování

Určitě si poradíte. Návody nejen pro seniory

Zlín | Od poloviny října už
mohou řidiči v areálu zlínské
Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
(KNTB), využívat nové parkovací plochy.
Práce na jejich vybudování
si vyžádaly si 6,65 milionů korun včetně DPH. Vzniklo celkem
51 parkovacích míst.
„Vjezd do nemocnice je sice
omezen, ale i tak scházela místa na zaparkování. Nutné bylo
zajistit parkování u nové lékárny pro veřejnost, kde vzniklo 18
míst. Tím jsme zlepšili pacientům podmínky k získání léků
hned v nemocnici, kde dostali
recept. Dosud museli parkovat
před areálem. Navíc nákupem
léků v našich lékárnách podpoří pacienti rozvoj nemocnice,
protože peníze se vracejí zpět
do systému zdravotní péče,“
sdělil ředitel KNTB Pavel Calábek. Problémy se zaparko-

Zlín | Slavnostní křest nové brožury nazvané Určitě si
poradíte, na jejímž vydání se podílel Zlínský kraj. To byl
jeden z bodů programu Konference ke Dni seniorů, která
se konala na začátku října ve Zlíně. Účastnili se jí členové
seniorských organizací, spolků a klubů. Právě této cílové
skupině je totiž publikace především určena.

váním měli hlavně imobilní
pacienti, ale i řidiči sanit, také
v prostoru u hematologicko-transfuzního oddělení naproti
budovy 21 – onkologie. Tady se
podařilo vybudovat šest míst
pro sanity a 29 pro ostatní řidiče, především dárce krve.
Pacienti i návštěvníci za vjezd
do areálu KNTB platí. Zdarma
je pouze vjezd na dobu 30 minut pro vyložení nebo naložení
pacienta. Za každých dalších
započatých 30 minut řidič zaplatí 20 korun.
Řidiči mohou auta zaparkovat
také v parkovacím domě, který
je mimo areál nemocnice. Pro
pacienty a veřejnost je v něm
v přízemí vyčleněno 126 míst
a první hodina parkování je
zdarma.
Za každou další započatou
hodinu parkování zaplatí řidič
10 korun. 
/kh/

„Vznikla proto, aby pomáhala. Přináší zejména užitečné informace
a praktické rady pro nejrůznější
životní situace vyvolané například
nemocí, nehodou nebo podobnými nešťastnými okolnostmi. Věřím,
že se stane vítaným rádcem nejen
pro seniory, ale i pro každého, kdo
se v určitých situacích potřebuje
lépe zorientovat,“ uvedla radní
Zlínského kraje pro sociální oblast
Taťána Valentová Nersesjan.
Publikace se konkrétně věnuje
například těmto tématům: nástup
a propuštění z nemocnice, práva a povinnosti pacienta, platby

za péči, invalidita, nemocenská,
příspěvky a dávky, dlouhodobá
péče o blízkého člověka. Dále
nabízí užitečné kontakty a informace o sociálních a zdravotních
službách ve Zlínském kraji i o výrobcích a službách, které mohou
pomoci zlepšit kvalitu života (lázně,
zdravotní materiál a pomůcky, veřejné zdravotní pojištění, poštovní
služby). Brožura je volně k dispozici
v informačních stojanech ve 2. a 3.
etáži krajského úřadu a k dostání
by měla být i na městských úřadech obcí s rozšířenou působností
ve Zlínském kraji. 
/red/
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Možnost oslavit 15. narozeniny Zlínského kraje využily tisíce lidí. | Foto: Ludvík Valouch

Den Zlínského kraje přilákal tisíce návštěvníků

... i záchranáři. Ocenily to hlavně děti. Foto: LV

Zlínský kraj | Několik tisíc lidí přijalo pozvání hejtmana k účasti v šestém ročníku Dne Zlínského kraje, který se uskutečnil v sobotu 3. října.
Akce probíhala v prostorách Baťova mrakodrapu a jeho okolí včetně platformy mezi
14. a 15. budovou bývalého továrního areálu
ve Zlíně, dále v krajských kulturních organizacích působících v celém Zlínském kraji,
v Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i v několika výrobních podnicích, které se připojily k tomuto velkému dni otevřených dveří
Zlínského kraje.

Návštěvníci se do krajského města mohli
dopravit speciálně vypraveným historickým
vlakem.
Mohli ochutnat z pestré škály regionálních
potravinářských produktů, projet se legendárním Baťovým výtahem s pojízdnou kanceláří, zhlédnout řadu výstav a prezentací,
případně se plavit lodí Morava mezi Otrokovicemi a Napajedly.
Tradičně velký prostor dostali policisté...

Nechyběla ani výstava různé techniky. Foto: LV

TÉMA

Na Dni Zlínského kraje se bylo na co dívat...

Hejtman Stanislav Mišák si nenechal ujít možnost zazpívat s dechovou hudbou. | Foto: LV
Tradicí se již stalo vyhlašování výsledků soutěže Perla Zlínska. | Foto: LV

Do Zlína přijel historický vlak. Foto: LV
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Centrum Fabrika. | Vizualizace: Cream

Bývalý areál Svitu v centru Zlína ožívá
Zlín | V bývalém baťovském průmyslovém areálu ve středu Zlína vzniknou dvě nová
multifunkční centra. Objekt nazvaný 24-25-26 Fabrika oživí východní část areálu
a projekt In-House 64 Zlín zase jeho centrální část.
Bude tak pokračovat přeměna někdejšího továrního komplexu v atraktivní místo pro práci
a život, která je srovnatelná s úspěšnými regeneracemi brownfieldů velkých měst ve světě.
Za oběma investicemi stojí skupina Cream. Fabrika podle ní společně s novým nádražím Zlín
střed a parkovacím domem v nevyužité části
areálu pozvedne úroveň lokality a přiláká nejen
zlínskou veřejnost a obyvatele zlínského regionu.
Areál v horizontu několika let na místě někdejších
továrních budov 24, 25 a 26 nabídne obchody,

kanceláře, byty, služby, volnočasové aktivity
i prostory pro vzdělávání. Investice si vyžádá asi
2,8 miliardy korun.
Zhruba 300 milionů korun by měla stát revitalizace budovy 64/1. Cream nyní plánuje její spojení
s budovou 64/2. „Naším cílem je dále revitalizovat areál továrny. Zvláště v centrální části, která
je zatím zanedbaná, ale věříme, že se nám povede podobné zušlechtění jako ve východní části
areálu,“ uvedl generální ředitel skupiny Cream
Martin Jarolím.

Modernizace veřejné dopravy ve Zlíně je o něco blíž
Zlín | Elektrizace železniční trati Otrokovice – Vizovice a také stavba dopravního
terminálu ve Zlíně jsou zase o krok blíže k realizaci.
Krajské zastupitelstvo i zastupitelstvo Zlína totiž
schválila memorandum o spolupráci, k němuž
se připojily také firmy Bent Holding, majitel
autobusového nádraží, a Cream, která vlastní
nemovitosti v bývalém areálu Svitu. Účastníci
memoranda se shodli, že stávající úroveň a kvalitu dopravní obslužnosti Zlína a jeho okolí je
nutné zlepšit s ohledem na aktuální i budoucí
požadavky.
„Ve spojení sil samospráv, hospodářského sektoru a investora vidíme možnost, jak společným
úsilím všech zapojených účastníků podpořit veřejný zájem a přispět ke zlepšení dopravních
podmínek občanů a návštěvníků krajského města i podnikatelů, kteří mají své firmy v této části
Zlína,“ poznamenal hejtman Stanislav Mišák.

V této souvislosti je třeba najít vhodné řešení pro
dopravní terminál Zlín – centrum, který propojí
železniční, linkovou veřejnou dopravu a MHD.
Záměr počítá i se společnou přepravní a výstupní
budovou pro odbavování cestujících ve východní části někdejšího areálu Svitu. Nezbytným předpokladem je dohoda kraje, města, zmíněných
firem i Správy železniční dopravní cesty.
Trať Otrokovice – Zlín – Vizovice je technicky
zastaralá. Její modernizace by měla začít v roce
2019, náklady se odhadují na osm miliard korun. Projekt počítá s elektrizací celé tratě a se
zbudováním druhé koleje v úseku Otrokovice
– Zlín. Důležitou součástí záměru je přestavba
nevyhovující stanice Zlín střed a přesun nádraží
blíže ke Gahurově ulici. Projekt, který již schválilo

Areál bývalého podniku Svit a Baťových továren
o rozloze asi 65 hektarů prochází postupnou
rekonstrukcí léta. Ve východní části našly sídlo
krajský i finanční úřad, policie, kulturní instituce,
pošta i firmy. Jsou zde také banky, obchody či
byty. V západní části areálu působí výrobní společnosti. Kromě opravených budov se pozvolna rozvíjí infrastruktura, opraveny byly některé
komunikace a do areálu také začala jezdit linka
MHD. Podle odborníků bylo ve Zlínském kraji ještě před sedmi lety téměř 900 nevyužitých areálů,
z toho zhruba polovina po zemědělské výrobě.
Další tvořily opuštěné továrny a jiné průmyslové
objekty. Nyní agentura CzechInvest na webu
www.brownfieldy.cz nabízí v kraji jen tři desítky
brownfieldů vhodných k využití, prázdných jich
je ale daleko více, byť se v regionu v uplynulých
letech podařilo mnohá opuštěná místa opět
zaplnit.
Příklady odjinud
Příkladem úspěšné revitalizace brownfieldu je
například areál bývalých Vlárských strojíren u Slavičína, kam po skončení zbrojní výroby zamířili
noví investoři a využili většinu nabízených ploch.
Nové využití nalezly například také někdejší
kasárny v Uherském Hradišti, kde vznikla nová
městská čtvrť, a v Kroměříži, kde v někdejších
kasárnách fungují obchodní centra, výstaviště
a depozitář muzea a jsou zde také nové rodinné
domy. Dalším příkladem může být proměna prostoru u bývalého železničního nádraží v Morkovicích-Slížanech, kde vznikla menší průmyslová
zóna a sídlo zde našlo i výjezdové stanoviště
zdravotnické záchranné služby. Naproti tomu
příkladem opuštěného areálu, který zatím nové
využití nemá, může být areál pivovaru v části
Uherského Hradiště Jarošov, ladem leží i bývalá
cihelna v části Kroměříže Vážany. 
/red/

ministerstvo dopravy, by měl být spolufinancován z evropských fondů. Jeho nedílnou součástí
je i modernizace nádraží v Otrokovicích, které
není dnes připraveno na zvýšenou kapacitu
trati ve směru na Zlín. Otrokovice přitom mají
přestupní terminál veřejné dopravy již od konce
roku 2009, vznikl v prostorách tamního přednádraží. Modernizována bude i stanice ve Vizovicích.
V Uherském Brodu hotovo
Dopravní terminál buduje ve Zlínském kraji také
Uherský Brod. Cestujícím již slouží od konce loňského roku nové vlakové nástupiště a od letošního léta také nová stanoviště pro autobusy.
Projekt měl včetně podílu Správy železniční
dopravní cesty stát asi 140 milionů korun, většinu nákladů uhradí dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce. Díky výběrovým řízením
a příznivému kurzu švýcarského franku radnice
v navazujících projektech za ušetřené peníze
rozšiřuje parkoviště a hodlá také opravit autobusové zastávky ve městě. 
/red/
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Zasvětil svůj život konstrukci letadel

OSOBNOST

Zlínský kraj je vedle Prahy druhým českým regionem s rozvinutým leteckým průmyslem. Významnou osobností, která
svůj život zasvětila konstruování letadel, je profesor Antonín
Píštěk. Zhruba polovinu profesního života se věnoval konstruování letadel v Kunovicích i v Otrokovicích, druhou polovinu
věnoval předávání svých zkušeností mladší generaci v Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
Tradice leteckého průmyslu
na Zlínsku sahá až k Baťovi. Nezasloužil by si tento region i nějakou leteckou fakultu?
Měl jsem takový návrh. Je určitým
paradoxem, že se letecká problematika učí v Brně, kde žádný
letecký průmysl není, a že zlínská
Univerzita Tomáše Bati nevyučuje
strojní inženýrství. Studenti z Brna
musí dojíždět za praxí do Kunovic
či Otrokovic. Ale tak se to historicky
vyvinulo a už se to asi nezmění.
Ostatně podmínky pro kvalitní studium leteckých odborníků včetně
specializovaných zkušeben jsou
nyní v Brně na velmi vysoké úrovni. Avšak ani Zlín nezůstává úplně
mimo letectví. Jde o vývoj kompozitních materiálů, které mají vyso-

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
✔ Letecký konstruktér, pedagog, zástupce ředitele Leteckého ústavu na Fakultě strojního
inženýrství VUT v Brně. V roce
2002 získal spolu s firmou Evektor ocenění Česká hlava.

kou pevnost a celou řadu výhod
pro letecké aplikace.
Má podle vás letecký průmysl
ve Zlínském kraji budoucnost?
Určitě není důvod k pesimismu, neočekávám pokles proti současnému
stavu. Jsou tu kapacity a šikovní lidé.
Nicméně obecně platí, že největších
úspěchů letecký průmysl dosahoval
v případech s výraznou podporou
obranného průmyslu. I tak se drží
český letecký průmysl přibližně
na devátém místě ve světě.
Jak jste se dostal k letadlům?
Kdysi dávno jsem uvažoval i o lesnické škole. Ale když jsem začal
v Boršicích navštěvovat nově založený modelářský spolek a v Kunovicích se začala stavět nová letecká továrna Let, nadchl jsem se
pro letadla. Po základní škole jsem
odešel studovat leteckou průmyslovku do Prahy. A už mi to zůstalo
na celý život.

✔ Postgraduálně studoval
na VUT v Brně. Vědeckou aspiranturu absolvoval na Vojenské
akademii v Brně. V roce 2000 byl
jmenován profesorem.

V očích laické veřejnosti nebo
v médiích se častěji vyzdvihují
jména pilotů než těch, kteří letadlo vymysleli a vyrobili. Nemrzí
vás to?
Vývoj letounů i výroba je týmová
práce. Zde se obtížněji ukazuje
na konkrétní osobnosti než třeba
v umění či sportu. Kdo znal například konstruktéra velmi úspěšného
Boeingu 747, původem Chorvata?
Přitom v roli hlavního konstruktéra
řídil práci několika tisíc lidí. Konstrukce letadel je něco jiného než práce
pilota. Já jsem měl pilotní licenci
jen na kluzáky a ultralehká letadla.
V letounech, které jsem konstruoval, jsem častěji létal při zkušebních letech, měřeních a hodnocení
vlastností. Tíhnul jsem vždycky víc
ke konstruování. A ono to nejde
moc skloubit. Dobří piloti zpravidla
nebývají dobrými konstruktéry.

✔ V Letu Kunovice pracoval až
do roku 1990. Byl zde hlavním
konstruktérem letounů L-610,
L-410, L-210.

V čem spočívá práce hlavního
konstruktéra?
Je to něco jako dirigent orchestru.
Všichni musí dobře ovládat svou

✔ Narodil se v r. 1937 v Boršicích na Uherskohradišťsku, žije
v Modré.
✔ V roce 1957 maturoval na Průmyslové letecké škole v Uherském Hradišti.
✔ V r. 1969 nastoupil do Letu
Kunovice a dálkově studoval
stavbu letadel na Vojenské akademii v Brně.

Letecký konstruktér a pedagog Antonín Píštěk. Foto: Ivo Hercik

profesi pod vedením hlavního
konstruktéra. Ten rozhoduje a hledá typ letounu, který se bude vyvíjet, řídit projekt po stránce technické, ale i v zajištění peněz. Někdy
je finanční tlak značný a není výjimkou, že lidé, kteří projekt platí,
jej chtějí ovlivňovat i po technické
stránce. Bývá obtížné tomu čelit.
Zažil jsem něco takového i na konci své kariéry v Kunovicích. Tehdy
jsem firmu raději opustil.
Která letadla vznikla pod vaším
vedením?
Byl jsem členem konstrukčního
týmu a hlavní statik u letounů
Z 37, L 410 a jako hlavní konstruktér
jsem pracoval na letounech L-610,
Z-90 a na letounech řady VUT 100,
KP-2U SOVA, řady letounů MARABU. To už v akademických podmínkách. Zvlášť bych zmínil například
letoun VUT 051 Ray, který je poháněn elektrickou energií z baterií
a vydrží ve vzduchu téměř jeden
a půl hodiny.
Kam bude směřovat další vývoj?
Snažím se získat prostředky na pokračování vývoje letounu s hybridním pohonem , který by využíval

elektřinu i pístový spalovací motor.
Ten by mohl za letu baterie dobíjet
a prodloužit dobu letu až na čtyři
hodiny.
Dnešní studenti mají o letecký
průmysl dostatečný zájem?
Zájem je velký. Učíme tři oblasti
– jednak konstruktéry, to je obor
stavba letadel, potom letecký provoz a třetí oblast představuje pilotní výcvik. V ročníku u nás studuje
kolem 50 – 60 studentů. Je to asi
obtížné studium, které má hodně
teoretických předmětů. Úroveň
znalostí na konci studia je vysoká
a projevuje se to velkou poptávkou
po absolventech, a to i pro automobilový průmysl.
A jak je tomu se vztahem k letectví ve vaší rodině?
Snad jenom dcera se potatila. Je
dobrá plachtařka, tedy pilotka
kluzáků. Syna zaujaly elektronické přístroje, ale pracuje v MESITu
v Uherském Hradišti, což je fabrika,
která původně vznikala také pro
letecký průmysl. A v Letu Kunovice jsem se seznámil i s manželkou,
která tam pracovala v technické
dokumentaci.
Vojtěch Cekota
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Interiér chalupy z Vizovic. Foto: archiv

Lidovou stavbou roku Zlínského
kraje je domek ve Vizovicích

v Nedašově a ve Slavičíně,“ popsala svůj vztah k regionu Jarmila
Semeráková.
Chaloupku zdědila před třiceti
lety po své tetě. „Postupně jsme
se ji snažili opravit. Velkou zásluhu na tom měl můj syn Pavel,
který se této chvíle bohužel nedožil, i když oprava domečku byla
jeho přání. Vždy říkal: Maminko,
to bude jednou skanzen,“ doplnila Jarmila Semeráková s tím, že
domek postavený na konci 18.
století nabídne městu Vizovice,
aby z něj udělalo muzeum.
Uznání si za rekonstrukci valašské chalupy Pod Bludným v Kateřinicích odnesla její majitelka
Jaroslava Simerská, která se také
snaží zachovat původní dispozici objektu. Úsilí vlastníků ocenil

Vizovice | Zlínský kraj letos udělil titul Lidová stavba roku Jarmile Semerákové z Prahy za památkovou obnovu domku číslo
popisné 256 v ulici Říčanská ve Vizovicích. Kromě něj získala
i odměnu 50 000 korun a také kovovou tabulku na dům, která
bude ocenění připomínat.
„Mám tento kraj velmi ráda,
i pěknou moravskou řeč, která je
mi milá. Ve Vizovicích se narodi-

la moje maminka a jezdili jsme
sem na prázdniny. Já sama jsem
začínala svou učitelskou činnost

krajský radní pro kulturu Ladislav
Kryštof. „Velmi si těchto lidí váží-

Zlínský kraj ocenil mistry tradiční rukodělné výroby
Uherské Hradiště | Slavnostní předání krajského titulu Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje se uskutečnilo 6. října v hlavní budově Slováckého muzea
v Uherském Hradišti.
Mistři tradiční rukodělné výroby
jsou ve Zlínském kraji oceňováni od roku 2012, v každém roce
je titul udělen třem laureátům.
„Zlínský kraj přistoupil k tomuto
oceňování s vědomím nutnosti
podpořit uchování a další rozvoj
tradiční rukodělné výroby, která

dala vzniknout tisícům artefaktů,
jež se staly součástí národního
kulturního dědictví. Současně
tato iniciativa kraje vychází ze
státní koncepce účinné péče
o tradiční lidovou kulturu v České republice i v souladu s výzvou
UNESCO.

Noví mistři rukodělné výroby. Foto: Ladislav Chvalkovský

Cílem je vyjádřit veřejné uznání a podporu těm, kdo se snaží
udržet dovednosti našich předků
a předat je dalším generacím,“
připomenul smysl ocenění radní
Ladislav Kryštof.
V letošním roce byli na základě nominací doručených do Slováckého
muzea v Uherském Hradišti (tedy
do krajské příspěvkové organizace, která vykonává funkci Centra
péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje) doručeny návrhy
na ocenění šesti jednotlivců. Odborná komise pro tradiční lidovou
kulturu všechny tyto nominace
detailně vyhodnotila a na základě
jejího doporučení schválila Rada
Zlínského kraje udělení titulu
Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje za rok 2015 třem
lauerátům, kteří nyní mají právo
užívat na svých výrobcích a propagačních materiálech označení
Mistr tradiční rukodělné výroby

ocenění
me, neboť svým trpělivým úsilím
pomáhají k zachování cenného
kulturního dědictví a jsou příkladem pro ostatní,“ uvedl Kryštof.
Zlínské hejtmanství soutěž pořádá od roku 2008. Zatím zná sedm
vítězů, předloni totiž vyhlášen
nebyl. Oceněni byli majitelé vinohradnické búdy ve Veletinách,
usedlosti v Komni - muzea zvěrokleštiče, souboru staveb zvaného Šenk v Karolince, další vinohradnické stavby ve Veletinách,
fojtství v Jasenné a loni manželé
Říhovi, majitelé venkovské usedlosti ve Zlámanci.
Krajský úřad chce iniciativou,
která je v ČR ojedinělá, ocenit
pozoruhodné příklady památkové obnovy a povzbudit tak k záchraně lidové architektury i další
vlastníky. Odborná komise objekty hodnotí podle stavebních
postupů, zachování původního
účelu i autentičnosti budov. Přihlášeny mohou být nejen objekty
pro bydlení, ale i stodoly, seníky,
sklepy, sušírny ovoce či drobné
sakrální stavby v krajině.  /red/

Zlínského kraje. Jsou jimi: Antonín
Hájek z Uherského Hradiště, Lenka
Macešková z Nového Hrozenkova
a Marie Sekaninová z Topolné.
Představení oceněných
Antonín Hájek, který byl nominován v oboru „práce se dřevem
– soustružení, zdobení cínem, intarzie“, od dětství získával vztah
k rukodělné činnosti díky rodinnému prostředí. Každoročně ho můžeme vidět na jarmarcích na Slovácku, na Slovensku i v Rakousku.
Lenka Macešková byla nominována v oboru „textilní techniky – síťování (necování) – síťovaný čepec
a krojové součásti valašského kroje, hotovené touto technologií“.
O výrobu valašského síťovaného
čepce se začala zajímat z potřeby
obnovit tuto součást valašského
lidového kroje.
Marie Sekaninová byla nominována v oboru „drobné zvykoslovné předměty – vyškrabované
kraslice“. Pravidelně se účastní
velikonočních doprovodných
programů Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, kde v minulosti také vedla kurz zdobení kraslic. Své umění předvádí
i na různých výstavách a veletrzích. 
/hm/

Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2015
Zlínský kraj | Hejtmanství a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně již potřetí
ocenily práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb a jejich mimořádné počiny.
Soutěž Knihovna roku 2015 Zlínského kraje se konala pod záštitou Ladislava Kryštofa, člena Rady
Zlínského kraje pro oblast kultury
a cestovního ruchu. Knihovny i jednotlivce navržené na toto ocenění
mohli nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven

a také odborná veřejnost. Sešlo
se celkem 25 nominací. Knihovny
byly hodnoceny podle statistických
ukazatelů, vzhledu knihoven, péče
o knihovní fond a za mimořádné
aktivity těchto knihoven.
Čtyři knihovny získaly titul Knihovna
roku 2015 Zlínského kraje: Obecní

Knihovna v Rusavě.

knihovna Rusava (okres Kroměříž),
Městská knihovna Bojkovice (okres
Uherské Hradiště), Obecní Karasova
knihovna Hutisko-Solanec (okres
Vsetín) a Městská knihovna Valašské
Klobouky (okres Zlín).
Všechny oceněné knihovny mají
společné to, že k běžné činnosti
připojují řadu aktivit pro děti a dospělé.
Čtyři vybrané knihovnice obdržely
zvláštní uznání za vynikající práci
v knihovnách: Eva Zajícová z Obecní
knihovny Roštění, Karolína Švecová z Obecní knihovny Střítež nad
Bečvou, Věra Lovecká z Městské
knihovny Františka Kožíka Uherský Brod a Jana Řeháková z Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Mimořádné osobní ocenění
za dlouhodobou velmi dobrou
práci v obecní knihovně předal
radní Ladislav Kryštof panu Ladislavu Paukovi z Obecní knihovny
v Komárně. 
/sd/

Filharmonie vstoupila do 70. koncertní sezony
Zlín | Jubilejní 70. sezonu zahájila Filharmonie Bohuslava Martinů. V únoru zamíří orchestr
na mimořádné turné do Indie, ale účinkovat bude tradičně i v Německu, Rakousku a Itálii.
Podle ředitele filharmonie Josefa
Němého má nadcházející sezona
dva vrcholy. „Prvním byl 1. října
zahajovací koncert jubilejní sezony i festivalu Harmonia Moraviae
se světovým houslistou Vadimem
Gluzmanem. Vyvrcholením bude
koncert 28. dubna 2016 k výročí
založení FBM, jehož sólistou bude
turecký pianista Fazil Say. Jsem
přesvědčen, že dramaturgie nové
sezony je velmi zajímavá a posluchačsky přitažlivá. Pro náš orchestr
je jubilejní sezona velkou výzvou
umocněnou novým šéfdirigentem
Vojtěchem Spurným,“ řekl Josef
Němý.
V nastávající sezoně FBM přivítá
řadu hostů. „V rámci abonentních
koncertů vystoupí významní klavíristé, například Eugen Indjic, Karel
Košárek, Ivo Kahánek, houslisté Roman Patočka, Pavel Šporcl, trumpetista Gábor Boldoczki a další.
Na těchto koncertech se představí
jako sólisté i samotní hráči filhar-

monie,“ přiblížila plán orchestru
jeho dramaturgyně Jindřiška Keferová.
V nadcházející sezoně jsou koncerty
rozděleny do pěti abonentních řad
– dvě řady se symfonickou hudbou,
jedna s komorními koncerty, dále
pro děti a koncerty populární řady.
„V tomto cyklu nás čekají koncerty,
na nichž vystoupí Lucie Bílá s Petrem Maláskem, Hradišťan s Jiřím
Pavlicou (Moravské tance – premiéra), legendární skupina Olympic,
Lenka Filipová s dcerou Lenny,
koncertní provedení opery G. Bizeta Carmen se zahraničními pěvci, například Olegem Dolgovem,
členem Velkého divadla v Moskvě,
a provedení baletu Romea a Julie
ve spolupráci s baletem Moravského divadla v Olomouci,“ doplnila J.
Keferová.
Jubilejní sezonu orámují také dva
festivaly, Harmonia Moraviae a Talentinum. Aktivitami jak na domácí
půdě, tak i v zahraničí FBM doslova

překypuje. Letos se pustila do příprav velkého projektu, kterým je
turné v Indii. „Myšlenka vznikla
na popud indického dirigenta
Debashi Chaudhuriho, který řídil ve Zlíně koncert Šeherezáda.
Budeme po 56 letech první český
orchestr, který v Indii bude vystupovat. Turné je zcela mimořádné
a bude mít charitativní charakter
s cílem využít klasickou hudbu pro
získání nového publika a výtěžek
z koncertů bude věnován pro potřeby vesnických škol,“ informoval
ředitel filharmonie.
V Indii odehraje 54 filharmoniků tři
koncerty, 22. února 2016 v Dillí, 24.
února v Bombaji a 28. února v Kalkatě. Na programu je Čajkovského
klavírní koncert č. 1 a Novosvětská
symfonie od Antonína Dvořáka.
Koncerty bude dirigovat indický
dirigent Debashi Chaudhuri. Součástí oslav 70. koncertní sezony
bude i 4. ples FBM v sobotu 16.
ledna 2016. 
Vlastimil Langer

KULTURA
Seminář o kosmonautice
a raketové technice
Valašské Meziříčí | Už téměř
50 let pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková
organizace Zlínského kraje,
seminář o kosmonautice, raketové technice a kosmických
technologiích. V letošním roce
se tato oblíbená akce koná
ve dnech 27. až 29. listopadu
v prostorách valašskomeziříčské hvězdárny. Na programu
bude přehled významných
událostí nejen z pilotované
kosmonautiky a novinky z planetárních výzkumů (průlet
kolem Pluta, výzkum Marsu),
aktuality z oblasti raketových
nosičů, ale také informace
o nově vyvíjených či testovaných kosmických technologiích. Mimo jiné budou představeny výsledky a úspěchy
stratosférických experimentů,
na nichž se společně se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity a brněnskou
Laboratoří metalomiky a nanotechnologií podílela také
Hvězdárna Valašské Meziříčí.
Více na www.astrovm.cz.

Gynekologická ordinace
ve Slováckém muzeu
Uherské Hradiště | Nová
výstava Slováckého muzea
zavede návštěvníky do prostředí gynekologického léčebného ústavu. Sanatorium
MUDr. Karla Masaříka fungovalo v Uherském Hradišti
od roku 1928 až do počátku
50. let. Ačkoliv o majiteli ústavu se dochovalo jen několik
kusých informací, o vybavení
jeho ordinace si můžeme udělat představu prostřednictvím
několika set předmětů, které
Slovácké muzeum zakoupilo
v roce 2009. Zřejmě nejvíce
zaujmou lékařské nástroje.
Návštěvníci mají možnost
vyzkoušet si zásady první
pomoci podle návodu z doby
první republiky, a také zhlédnout anglický instruktážní
film z roku 1944 pro začínající mediky, jak správně provádět anestezii éterem. Výstava
v hlavní budově muzea potrvá
do 14. února. 
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Ve skanzenu to žije. | Foto: archiv

Valašské muzeum v přírodě slaví
Rožnov pod Radhoštěm | Devadesáté narozeniny slaví
v letošním roce jeden z nejoblíbenějších turistických cílů
Moravy – rožnovské Valašské muzeum v přírodě.
S myšlenkou jeho založení přišli
bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi,
první akcí byl po letech příprav

folklorní festival Valašský rok v červenci roku 1925. Skanzen tehdy
tvořily radnice a měšťanský Billův

dům z poloviny 18. století, kromě
nich také několik drobných staveb.
V dalších letech bylo do rožnovského muzea přestěhováno několik
dalších zachovalých budov z okolí,
například Vaškova hospoda ze 16.
století, některé byly postaveny jako
repliky, třeba fojtství z Velkých Karlovic. Za druhé světové války pak
tesaři dokončili kostel, čímž završili
první etapu výstavby areálu později nazvaného Dřevěné městečko.
Po válce vznikl projekt Valašské
dědiny, která se začala stavět
v 60. letech 20. století jako věrná
rekonstrukce vesnice na Valašsku.
Na rožnovské pasece zvané Stráň
postupně vyrostly čtyři desítky
objektů, chalupy, hospodářská
stavení, mlýn, škola i hostinec.
V roce 1982 pak byla zpřístupněna
Mlýnská dolina s mlýnem, valchou,
hamrem, pilou či lisovnou.
Součástí Valašského muzea v přírodě je mimo jiné i Valašský slavín,
místo posledního odpočinku osobností regionu, a také areál na nedalekých Pustevnách včetně lidových
staveb architekta Dušana Jurkovi-

východní
východní
morava
morava
če. S nimi souvisí i jeden z blízkých
záměrů muzea, obnova loni vyhořelé chaty Libušín. Strategie rozvoje
skanzenu ale počítá i s výstavbou
nového areálu.
Pracovně je zatím nazvaný Kolibiska. Měl by přiblížit pro Valašsko
typickou tradici salašnictví a pastevectví.
Podle zmíněné strategie by se měl
stavět mezi lety 2019 až 2023 a jeho
realizace by měla stát odhadem
35 milionů korun. Nový areál by
měl ještě posílit orientaci muzea
na tradiční zemědělství.
Muzeum však klade důraz také
na živý folklor, jak si přál jeho zakladatel Bohumír Jaroněk. V letošním
jubilejním roce nabízí celkem přes
čtyři desítky rozmanitých pořadů,
které kromě tradičních svátků roku
letos připomínají i jednotlivé etapy
vývoje muzea.
Rožnovský skanzen loni navštívilo téměř 265 000 lidí, meziročně
o 21 000 více. 
/red/

Studentský projekt Percipio pomůže onkologii v Baťově nemocnici
Zlín | Originálním způsobem
chtějí pomoci oddělení onkologie v Baťově nemocnici studenti
Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. V rámci projektu
Percipio oslovili známé osobnosti a požádali je o darování jejich
předmětů, které budou později
vydraženy na slavnostním galave-

Kam vyrazit
Listopad bude ve znamení
svatomartinského vína
a příprav na vánoční
čas, takto by se mohla
charakterizovat hlavní
témata akcí, které nabídne
Východní Morava.
Uherské Hradiště | Marek Slavík a spol. – Obrazy a sochy
z nevšedních cest, do 30. listopadu. Výstava obrazů a soch
v Redutě. Vernisáž se uskuteční
4. listopadu v 17.00.
Horní Lideč I Betlém Horní Lideč,
4. až 29. listopadu. Mezinárodní

čeru. Ten se uskuteční 4. listopadu
2015 v Baťově institutu 14/15. Výnos z dražby bude věnován právě
oddělení onkologie v Krajské nemocnici Tomáše Bati.
Své dary již přislíbily věnovat takové osobnosti, jako jsou Tereza
Maxová, Karel Gott, Pavel Šporcl,
Halina Pawlowská či Daniela Písa-

řovicová, ze sportovců Petr Čech,
Petr Koukal a Gabriela Soukalová.
S dalšími známými Čechy studenti
ještě jednají.
„V průběhu realizace projektu
chceme informovat veřejnost
o tabuizovaných tématech, která
jsou s onkologickým onemocněním stále pevně svázaná, a roz-

poutat tak o této problematice,
veřejnou diskuzi,“ uvedla manažerka projektu Marcela Koudelková. Vybraná finanční částka
včetně peněz za vstupné má
být použita na zlepšení vybavení oddělení onkologie v Baťově
nemocnici, na lékařské nástroje
a na klimatizaci v čekárně. /bra/

výstava tradičních mikulášských
masek, čertovských kostýmů, čertovských pověstí s účastí „skutečných“ čertů.

Velehrad | VIII. Cisterciácká pečeť,
mezinárodní výstava mešních
a košer vín, 7. listopadu od 16.00.

Uherský Brod | X. Kateřinský jarmark, Masarykovo náměstí, 27.
a 28. listopadu.

Zlín | Festival outdoorových filmů,
5. až 8. listopadu.

Uherské Hradiště | Žehnání Svatomartinského vína na Masarykově náměstí, 11. 11. v 11.00.

 arolinka | Adventní koncert
K
v kostele Panny Marie Karmelské,
29. listopadu od 16.00.

Uherský Brod | XIII. Legendy
moravského folkloru, 7. listopadu
v 19.00 v domě kultury.

Staré Město | Expediční kamera,
Festival zimních filmů, 12. listopadu.

Vlčnov | Klub sportu a kultury tradiční Mikulášské odpoledne,
29. listopadu.

Zlín | Legiovlak, 7. až 19. listopadu.
Na zlínské nádraží dorazí unikátní vlak představující podrobně
činnost našich legionářů v Rusku. Více informací o projektu na
www.legiovlak.cz.

Napajedla | Festival vážné hudby: Pocta R. Firkušnému. Klášterní
kaple, 13. až 15. listopadu.

Velké Karlovice | Tradiční Kateřinský jarmark s bohatým občerstvením, hudebním programem, s nabídkou vánočního
jarmarečního zboží a možností
výroby vlastního adventního
věnce. Karlovské muzeum, 29.
listopadu.

Uherský Ostroh | Den sportu
a světel života proti rakovině
prostaty, 7. listopadu od 13.00
do 18.00. Koná se ve sportovní
hale.

Holešov | Plachetka – Mozart –
Salieri, recitál z nejznámějších árií
W. A. Mozarta a zcela neznámých
árií A. Salieriho. Zámek, 17. listopadu od 18.00.
 ukov | Hradní adventní jarmark,
L
21. listopadu.

Další akce a zajímavé inspirace
hledejte na internetovém portálu www.vychodni-morava.cz.

JEDINEČNÉ CROSSOVERY NISSAN
POZNEJTE INOVACE V CELÉ
JEJICH KRÁSE!

Každý může vyvíjet
prvotřídní so�ware.
Přidej se k nám!
• SW engineer Java – Zlín, Vse�n
• SW engineer C++ - Zlín, Vse�n
• SW engineer C# .NET – Zlín
• Tester – Zlín

NISSAN X-TRAIL

NISSAN QASHQAI

NISSAN JUKE

S PERSONALIZAČNÍ SADOU ZDARMA

edhouse.cz/kariera
PŘIJĎTE

ŠKOLA V CENTRU ZLÍNA

se podívat DO ŠKOLY ,
domova mládeže

a na pracoviště

odborného výcviku.

Po telefonické domluvě můžete školu navštívit
i mimo dny otevřených dveří.

Informace na telefonu:
577 573 100•577 573 102
577 573 112•577 573 115
e-mail: spsp@spspzlin.cz
www.facebook.com/spspzlin

zlin.cz

hna
www.polytec

Nabízíme pro školní rok 2016 / 2017 tyto studijní obory:
Název oboru

POLYGRAFICKÉ OBORY
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
(operátor tiskových technik)
Knihař / Knihařka
(operátor dokončovací výroby v polygrafii)

Délka studia

Ukončení studia

4
3

mat. vysvědčení

3

výuční list

4

mat. vysvědčení

4

mat. vysvědčení

3
3

výuční list

4
3

mat. vysvědčení

ZPRACOVÁNÍ USNÍ, PRYŽE A PLASTŮ
Design spotřebních výrobků

4

mat. vysvědčení

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Asistent podnikatele

4

mat. vysvědčení

STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač
(programování CNC strojů)
Mechanik seřizovač
(technolog plastikářské výroby)
Obráběč kovů
Strojní mechanik
ELEKTROTECHNICKÉ OBORY
Mechanik elektrotechnik
Elektrikář - silnoproud

výuční list

výuční list

výuční list

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. 11. 2015, 8-17 (pátek) • 21. 11. 2015, 8-13 (sobota)
12. 1. 2016, 13-17 (úterý) • 9. 2. 2016, 13-17 (úterý)

na festivaly
Představení potvrzených kapel
taci!
2016, poprvé v multimediální prezen
Masters Of Rock a MetaLfest
na oba festivaly,
Start předprodeje vstupenek
ceny!
jší
místě za nejvýhodně
pouze v tento den a na tomto
a Blu-ray disků,
start prodeje exkluzivních DVD
alu Masters Of Rock 2015!
festiv
které se natáčely na

15. 11. 2015 ZLÍN
Sportovní hala Euronics
start: 1200

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

Představení nového alba „Eternal“! Eternal World Tour 2015!

Představení nového alba „Extinct“!

All stars band! Geoff Tate - zakladatel Queensrÿche! John Moyer (Disturbed),
Simon Wright (AC/DC, Ronnie James Dio)! Těšte se na novou desku The Key!
Nová kapela Victora Smolského!
Za mikrofonem Andy (Brainstorm) a David (Pink Cream 69)!

predkapela

Turné k novému EP Citron!

6. 11. ZLÍN | Masters Of Rock Café

Láďa Křížek je zpět!

28. 11. ZLÍN | Masters Of Rock Café

Info a vstupenky na dobírku:
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

Kytarista Queen ve Zlíně!
Zlín | V březnu příštího roku se
Kongresové centrum Zlín stane
dějištěm koncertu jednoho ze zásadních umělců světové hudební
scény. Dne 5. března 2016 vystoupí
ve zlínském koncertním sálu kytarista skupiny QUEEN Brian May.
Přijede společně se zpěvačkou

Kerry Ellis a jejich společným projektem „One Voice“, s nímž sklízejí
úspěchy ve vyprodaných sálech
po celém světě. Během koncertu
zazní nejen skladby Queen v netradičních aranžích, ale také písně
jiných umělců a kapel. Předprodej vstupenek na zlínský koncert
probíhá v prodejní síti TICKETPRO.
Více také na www.velryba.cz.

Můj první milion
Zlín |Obrazy s příběhem, správa
fotografií či aplikace pro monitoring firemních mobilních zařízení.
To jsou příklady vítězů minulých
ročníků prestižní soutěže podnikatelských záměrů Můj první
milion, kterou pořádá zlínské
Technologické inovační centrum.

Letos vstupuje již do svého devátého ročníku, zájemci se mohou
hlásit do konce ledna. Připraveny
jsou ceny v celkové hodnotě čtvrt
milionu korun. Soutěžící jsou rozdělení do dvou kategorií. Ta první
je určena pro veřejnost a studenty
vysokých škol, druhá pak pro studenty škol středních. Více na webu
www.mujprvnimilion.cz.
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Obory vzdělání od 1. září 2016
Čtyřleté studium s maturitní zkouškou
oba
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
ní dřeva
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování
Tříleté studium s výučním listem
33-56-H/01
82-51-H/02
33-56-E/01
36-64-E/01

Truhlář
Umělecký truhlář a řezbář
ba
Truhlářská a čalounická výroba
Tesařské práce

>> Dny otevřených dveří školy <<
Pátek
Sobota
Pátek
Sobota
Pátek

16. 10. 2015
17. 10. 2015
6. 11. 2015
7. 11. 2015
11. 12. 2015

Sobota
Pátek
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Pátek
Sobota
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VOŠ potravinářská
a SPŠ mlékárenská Kroměříž

10.10.2015 0:35:5

monotypní polyfunkční škola prolovaná
do oblas� výroby a kontroly potravin nabízí
MATURITNÍ STUDIUM
(4 roky denní, 5 let dálkové)
• Analýza potravin
• Technologie potravin
VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM
(3 roky denní, 4 roky kombinované)
• Analýza potravin
• Technologie a hygiena potravin
• Zpracování mléka
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
(3 roky denní i kombinované)
• Chemie a technologie potravin

Dny otevřených dveří:

Kontakt: 573 334 936
vospaspsm@vospaspsm.cz
www.vospaspsm.cz

5., 6. a 7. 11. 2015

15. a 16. 1. 2016

4. a 5. 12. 2015

12. a 13. 2. 2016

Naše mo�o: Víš, co jíš? Nevíš?
U nás se to naučíš!

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

Poliklinika Zlín (4. patro),
telefon: 606 780 317, 577 645 172

centrum prenatální diagnostiky a genetiky
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www.prediko.cz

SLOVÁCKÁ TRŽNICE
KONÍR

NA

Regionální produkty
na jednom místě

Uherské Hradiště, Verbířská 1286
(objekt bývalých kasáren)

Jezdím na kafe do

www.slovackatrznice.cz

Kompletní služby pro:
 domácnosti
 rmy
 úřady
 gastro - rozvoz kávy
a doplňků

 záruční a pozáruční
servis značek
Jura, Delonghi,
Saeco, ...
 ochutnávky káv

