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Vážení spoluobčané,
na konci května jsme u Kroměříže slavnostně zahájili výstavbu již
několikátého úseku dálnice D1 v našem kraji. Jde o trasu Kojetín
– Kroměříž - západ za více než jednu miliardu korun. K intenzivním
pracím, které již několik měsíců probíhají právě v okolí Kroměříže,
a k na podzim otevřenému osmnáctikilometrovému úseku z Vyškova do Vrchoslavic tak přibývá budování dalších čtyř kilometrů.
Rozestavěnost dálnice na našem území se tak dostává na přední místo v České republice. Daří se nám ovlivňovat priority české
dopravní politiky tak, že stát nám pomalu začíná splácet dluh, kterým zanedbaná dopravní infrastruktura v našem kraji stále ještě
bohužel je. S ohledem na tempo výstavby dálnice snad tato skutečnost již brzy přestane platit.
Když jsme před zhruba čtyřmi lety zahajovali stavbu úseku z Vyškova, byl jsem velmi rád, na druhou stranu jsem si říkal, že kdyby šla výstavba rychleji, bylo by to pro náš kraj ještě lépe. Nicméně
roky běží velmi rychle a plnohodnotné napojení na dálniční síť získává naprosto reálné obrysy. Dle
dohodnutých harmonogramů se státními institucemi bychom měli dále pokračovat směrem k Hulínu a věřím, že během dalších čtyř až pěti budou řidiči moci po dálnici bezpečně dojet až k tomuto
městu.
Jsem přesvědčen, že díky práci zástupců kraje a našemu vytrvalému lobbingu na nejvyšší české
i evropské úrovni, se dopravní napojení Zlínského kraje v následujících letech zásadně změní. A to
nejen s ohledem na dálnici D1, ale také díky připravované rychlostní komunikaci R49 od Hulína přes
Fryšták směrem na Slovensko a jeho průmyslové oblasti Pováží. To našim podnikatelům otevře šance uchytit se v lokalitě, kde investují velké automobilky a je zde vytvářeno zajímavé podnikatelské
prostředí. Dalším kamínkem do této mozaiky je projekt oživení a modernizace regionálního letiště
v Kunovicích, na němž pracujeme společně se samosprávami Uherského Hradiště, Starého Města,
Kunovic a také s novým vlastníkem.
Vybavenost území infrastrukturou tak, jak opakovaně zdůrazňuji, patří k evropským standardům
a pokud chceme zajistit ekonomický rozvoj našeho kraje, musíme jí dosáhnout. Realizace některých
staveb i připravenost dalších záměrů mne utvrzují v tom, že jsme schopni tohoto výsledku docílit
v dohlédnutelném horizontu.

SLOVO HEJTMANA

titulní strana
Odemykání Baťova kanálu
Spytihněv

Libor Lukáš
Váš hejtman

AKTUÁLNĚ
▪ Studenti slavili. "Ať rád máš hip hop, rock či techno, na Majálesu hraje všechno!" Takové bylo heslo
letošního Majálesu, který se v polovině května uskutečnil v krajském městě. Již čtvrtý ročník tradiční
studentské veselice se neobešel bez průvodu masek, několika hudebních koncertů či volby krále Majálesu. Přes nepříznivé počasí se akce nakonec vydařila.
▪ Nebezpečný les. Dvě nevybuchlé letecké pumy z druhé světové války nalezli v květnu amatérští pátrači u Biskupic na Luhačovicku. Zhruba padesáti kilogramové bomby musel přímo na místě zlikvidovat
policejní pyrotechnik. Při akci nedošlo k žádnému zranění. Podle odborníků se v místě, kde za války
spadl rumunský bombardér, nachází ještě další aktivní letecké pumy.
▪ Vinaři hlásí škody. Silné letošní mrazy a dlouhá zima se podepsaly na kvalitě slováckých vinic. Kvůli
extrémním klimatickým podmínkám bylo zničeno velké množství hlav. Mezi odrůdy zmrzlé až z osmdesáti procent patří například veltlín červený raný, müller thurgau, modrý portugal a také oblíbená
frankovka.
▪ Hostýn bude mít muzeum. Nový cíl turistů brzy vznikne na poutním místě Hostýn. Muzeum má být
vybudováno v prostorách Jurkovičkova sálu v tamním poutním areálu. Na realizaci projektu získala
Matice svatohostýnská již 13, 5 milionu korun z fondů Evropské unie, z programu SROP.
▪ Velehrad chystá oslavy. Na přípravách oslav dvou nadcházejících církevních a zároveň státních svátků
se chystají ve Velehradě. Připomenutí červencového výročí upálení Mistra Jana Husa a oslavy příchodu Cyrila a Metoděje výraznou částkou podpořil i Zlínský kraj ze svého fondu na podporu kultury. Na
Velehradě se díky tomu můžou uskutečnit velkolepé slavnosti spojené s bohatým doprovodným programem.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Ochránci zřídí nová centra
Vsetínsko - Tři informační centra v různých
částech Vsetínska otevřou do začátku letních prázdnin meziříčští ochránci přírody.
Kromě poskytování praktických informací
a rad hodlají mezi pěšími i cyklisty propagovat turistiku, šetrnou vůči přírodě. Všechna „ička“ vzniknou v rámci projektu Valašského centra pro udržitelný rozvoj, finančně
podporovaného Evropskou unií.
„První informační centrum mělo premiéru v
Pulčíně, který je místní částí obce Francova
Lhota,“ uvedl jednatel ochránců přírody
Milan Orálek. V bývalé škole, jež je déle než
dvacet let mimo provoz, bude s centrem
působit galerie.
Tam se také konala vernisáž výstavy kreseb
a maleb na dřevě, zobrazujících velké šelmy
v Beskydech. Jejich autorem je bývalý pracovník ostravské zoo a velký znalec přírody
Ludvík Kunc. „Kromě výstav chceme v centru ve spolupráci s občanským sdružením
Vesničko má milená pořádat dny lidových
řemesel,“ prozradil Milan Orálek.
Město bude rušit dětská hřiště
Uherské Hradiště - Obsáhlý materiál
s názvem Koncepce regenerace dětských
hřišť na území města schválilo uherskohradišťské městské zastupitelstvo. Zastupitele
k tomuto kroku donutilo zpřísnění bezpečnostních, hygienických a technických
norem. Podle nich by z celkových 108 ploch
mělo město odpovídajících pouhých šest.
Zastupitelstvo se proto na základě analýzy
rozhodlo přistoupit k systému takzvaných
centrálních hřišť, které budou zabezpečeny
po všech požadovaných stránkách. Těch by
mělo být třináct, doplňovat je bude pětačtyřicet hracích koutků, zbytek se bude
muset zrušit. Koncepce by měla být naplněna do roku 2010.

Sesuvy napáchaly škody
Zlínský kraj - Deště a záplavy, které
postihly také Zlínský kraj, způsobily v regionu četné sesuvy půdy.
V důsledku toho vznikly značné
škody, především na komunikacích. Kraj, který spravuje silnice
druhé a třetí třídy, odhadl škody
na 36 milionů korun. Ředitelství
silnic a dálnic, do jehož kompetence spadají cesty první třídy,
pak následky odhadlo na 40 milionů korun.
Vydatné dešťové srážky a tající
sníh poškodily například cestu u
Březůvek, kde se škoda vyšplhala na pět milionů korun, obdobná situace byla u silnice mezi
Petrůvkou a Luhačovicemi.
Voda poškozovala například
mostní konstrukce, ničila odvodnění či deformovala vozovky.
Mezi Luhačovicemi a Uherským
Brodem se dokonce část komunikace propadla a cesta musela
být dočasně uzavřena.

Sesuvy ale komplikovaly situaci i na místních komunikacích
v majetku měst a obcí, například
ve Vápenicích či Zádveřicích
voda část silnic zcela odplavila.
Na mnoha místech pak nečistoty zanesly silniční příkopy
a ucpaly kanalizaci.
Promáčená půda a sesuvy ale
páchaly v regionu škody ještě
po skončení povodní. Na konci
dubna například sesuv roztrhl
plynovod u Lípy. Na místě museli zasahovat hasiči, havárie ale
nakonec nikoho neohrozila.
Silnice ve Zlínském kraji přitom
již tak dost utrpěly dlouhou
a tuhou zimou. Silničáři škody
odhadli na zhruba 140 milionů
korun. Kraj tak bude muset zřejmě odložit některé připravené
investice do silnic a ušetřené
peníze použít na odstraňování
škod po zimním období a jarních záplavách.
(nej)

VALAŠSKÝ OLYMP
Soláň – Poklepáním na základní kámen byla začátkem května na Soláni zahájena výstavba valašské zvonice, která
bude sloužit jako centrum
pro poskytování informací
o národopisné a umělecké historii Soláně a Čartáku. Objekt,
jehož realizace bude stát šest
a půl milionu korun, bude
z osmdesáti procent financován z fondů Evropské unie.
Slavnostního aktu se zúčastnili jak regionální politici, tak
i umělci spjatí s „valašským
Olympem“.
Zvonice, jejíž objemové řešení
vychází z tvarosloví valašské
lidové architektury,
bude
sloužit také jako zázemí pro
akce pořádané Sdružením pro
rozvoj Soláně a muzeem ve
Velkých Karlovicích a v Rožnově pod Radhoštěm.
(red)

LUHAČOVICKÉ LÁZNĚ ZAHÁJILY SEZONU

Floria začala velkolepě
Věžky - Tisícovky návštěvníků zaplavily počátkem května malou obec Věžky
u Kroměříže. Konala se tam totiž proslulá
prodejní výstava pro chovatele a zahrádkáře Floria. Jen za první dva dny, kdy se akce
uskutečnila, prošlo mezi desítkami stánků
obrovské množství lidí. Dlouhé kolony
vozidel lemovaly příjezdové cesty do obce,
vyhrazená parkoviště byla zcela přeplněna, takže museli návštěvníci parkovat i na
několik kilometrů vzdálených polích.
Američané se zajímali o kraj
Zlín - V rámci skupinového studijního programu Rotary Klubu přijela počátkem května do Zlínského kraje šestičlenná skupina
pedagogů ze Spojených států amerických.
Během svého pobytu navštívili i sídlo kraje,
kde diskutovali o roli veřejné správy. „Nejvíce se zajímali o kompetence krajů a jejich
postavení na naší politické mapě,“ vysvětlil
krajský zastupitel Ondřej Benešík.
Kromě krajského úřadu zavítala americká
delegace i na Univerzitu Tomáše Bati, do
krajské galerie i do zlínských filmových ateliérů. Mimo Zlín se Američané podívali do
Kroměříže, Uherského Brodu a Luhačovic.

Svěcení pramenů. Tradiční zahájení lázeňské sezony se konalo první květnovou neděli v Luhačovicích. Slavnostního svěcení pramenů ze zúčastnily stovky lidí, které prošly v průvodu okolo nejznámějších luhačovických
vřídel, jako jsou například Ottovka, Vincentka, Dr. Šťastného či Aloiska.
(red. foto: David Kraus)

Baťův kanál nabídne plavby spojené s ochutnávkou místních kulinářských specialit
Slovácko - Jedno z největších
turistických lákadel ve Zlínském
a Jihomoravském kraji, Baťův
kanál, je od 1. května opět zpřístupněno. Jeho slavnostní odemykání proběhlo rovnou na několika
místech, například ve Veselí nad
Moravou, Huštěnovicích či Napajedlích. Hlavní program ale letos
měl hostit Uherský Ostroh, ovšem
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nepříznivé počasí celého prodlouženého víkendu většinu slavnostních aktů neumožnilo.
V letošním roce by se mělo na
Baťově kanálu otevřít několik
nových přístavišť. Ve Zlínském
kraji celkem deset a jedno také
ve slovenské Skalici. Baťák se tak
stane mezinárodní vodní cestou,
a navíc nabídne turistům kvalit-

nější služby. Právě ty by se měly
stát největším turistickým lákadlem. Jednou z novinek, do kterých provozovatelé vodní cesty
vkládají největší naděje, by měl
být projekt tzv. kulinárních lodí.
Ten nabídne plavby spojené
s ochutnávkou místních kulinářských specialit, piva, vína či pečených vepřových kolen.
(dud)

TÉMA MĚSÍCE

Mezinárodní festival filmů pro děti ovládne Zlín
OD BAŤOVSKÝCH REKLAM PO JEN POČKEJ, ZAJÍCI!

Zlínský festival se stal tradičním svátkem dětí.

foto: archiv

Celkem 414 filmů z 35 zemí nabídne publiku 46. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Soutěžních snímků, které
bude v sedmi sekcích hodnotit devět porot, bude 133. Českou republiku budou reprezentovat například populární Rafťáci.
„Přivážíme do Zlína to nejlepší ze světové kinematografie pro děti
a mládež a zároveň chceme pořádně oslavit sedmdesát let filmové
tvorby ve Zlíně,“ vysvětlil umělecký ředitel festivalu Petr Koliha.
Lesk dodají festivalu známé zahraniční herecké hvězdy. „Pozvání přijal
oskarový herec a režisér Maximillian Schell i držitel Oskara, animátor
Jan Pinkava. Budeme pokračovat i v milé tradici posledních let, kdy
festival navštívili různí představitelé četníků, policistů a vyšetřovatelů.
Letos to bude legendární komisař Schimanski, přesněji herec Goetz
George. V jednání je účast Nikity Michalkova, výrazného komika, velkého blondýna Pierre Richarda a myslíme si i na další zajímavé hosty, ale jejich přítomnost se vždy potvrdí na poslední chvíli,“ vysvětlil
manager festivalového týmu Marek Turňa. Pořadatelé pozvali i ministra kultury Vítězslava Jandáka, který festivalu v posledních letech
„prezidentoval“.„Já doufám, že určitě přijede,“ dodal Petr Koliha.
Festivalové poroty udělí celkem 16 ocenění, hlavní cenou je pak Zlatý
střevíček. O novou podobu této trofeje se postaral sochař Radim Hanke. Cenu za přínos kinematografii pro děti letos převezme režisér Karel
Smyczek, který ve zlínských ateliérech před lety natočil svůj první film
Housata. Rozpočet festivalu je asi 35 milionů korun, což je stejně, jako
loni. Stejná je i podpora státní a veřejné sféry, která činí 40 procent
rozpočtu, zbytek jde z peněz sponzorů. Město Zlín se podílí na rozpočtu 3 miliony korun, Zlínský kraj přispěl půl milionem.
(kov)

Letošní ročník festivalu také připomene 70 let existence zlínské
kinematografie. Dnes již legendární Stodolu, budoucí základ Filmových ateliérů Zlín, dal v místní části Kudlov postavit v roce 1936
obuvník Jan Antonín Baťa. Filmy, které vznikly ve Zlíně, poběží
nepřetržitě na plátně v parku u zlínského zámku po celou dobu
festivalu. „Toto promítání jsme nazvali Kino Čas a diváci uvidí staré
baťovské reklamy, animované i hrané filmy, které v průběhu let
ve zlínských ateliérech vznikaly,“ popsala produkční Kateřina Hřebíčková.
Stalo se již tradicí, že každý rok je Mezinárodní festival filmů pro
děti a mládež ve Zlíně zaměřen na jednu z evropských kinematografií. „Poté, co jsme loni představili divákům filmy ze Skandinávie,
se letos budeme věnovat ruské kinematografii. Ruské filmy prostoupí jednotlivé soutěžní i nesoutěžní kategorie, v samostatné
sekci se připomene 90. výročí existence Studia Maxima Gorkého,
uvedou se nejvýznamnější animovaná díla světově proslulého
Jurije Norštějna,“ vysvětlil umělecký ředitel festivalu Petr Koliha,
podle kterého i v současnosti vzniká v Rusku spousta filmů, které
se ovšem do běžné české distribuce nedostanou. Do Zlína také
přijede režisér Alexej Kotěnočkin, který navázal na práci svého
otce a natočil nové díly dnes již kultovního animovaného seriálu
Jen počkej. Nová dobrodružství Vlka a Zajíce budou mít premiéru
právě ve Zlíně a Kotěnočkin povede i jeden z filmařských seminářů. Po dobu festivalu bude také jedna z restaurací hotelu Moskva
nabízet ruské kulinářské speciality pod tajemnými názvy slavných
ruských filmů.
(kov)

NENECHTE SI UJÍT
▪ Den s Českou televizí - na náměstí Míru ve Zlíně - 31. 5. od 9 hodin pro
děti, od 15 hodin pak zajímavý program pro teenagery, od 20 hodin ve
Sportovní hale koncert Monkey Business - vstup zdarma!
▪ Koncert Kapky Naděje - tentokrát nově a opravdu pro všechny, protože se uskuteční přímo na náměstí Míru ve Zlíně ve středu 31. 5. od
19 hodin!
▪ Kinematovlak rozveze pohádky přímo k dětem: 28. 5. od 9 hodin bude
promítat na vlakovém nádraží ve Zlíně, 29., 30. a 31. 5 od 8 hodin na
nádraží Horní Lideč, 1. 6. od 8 hodin opět na zlínském nádraží a 2. a 3. 6.
přijede s pohádkami na nádraží ve Vizovicích.
▪ Výlet do ZOO Lešná Zlín je naplánován 1. 6. od 13 hodin.
▪ Dražba klapek proběhne 2. 6. od 14 hodin v aule UTB ve Zlíně - klapky budou k vidění po celou dobu konání festivalu ve foyer univerzitní
budovy na Mostní ulici.
INZERCE
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ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Ekonomika, průmysl a trh práce

Rozmach podnikání v našem regionu je spjat zejména s osobností obuvnického
génia Tomáše Bati a jeho rodiny. Ekonomický rozvoj v první polovině dvacátého
století podnítil zakládání desítek průmyslových závodů, které daly tomuto kraji
charakter průmyslové oblasti. Změny na počátku 90. let a vznik nového územního
samosprávného celku Zlínského kraje v roce 2001 umožnily posoudit a vytyčit priority, které povedou k posílení pozice regionu a konkurenceschopnosti jeho podniků.
Kraj registruje celkem 15 606 zaměstnavatelů, z nichž je největší počet koncentrován v okrese Zlín a nejmenší v okrese Kroměříž. To koresponduje s lidnatostí i s velikostí jednotlivých okresů kraje. Obyvatelé kraje obvykle dojíždějí za prací – v kraji
je druhá nejvyšší míra dojíždění za prací v ČR po Středočeském kraji.

Míra nezaměstnanosti

Zlínsko a přilehlé okresy byly v minulosti i na
počátku devadesátých let oprávněně chápány jako ekonomicky silné oblasti se zastoupením velkých průmyslových podniků.
V polovině 90. let se při restrukturalizaci
průmyslu začaly objevovat potíže zapříčiněné převážně vnějšími vlivy (privatizace velkých podniků, špatná dopravní dostupnost
a obslužnost kraje, rozdělení republiky, rozpad
většiny konsolidovaných výzkumných kapacit
v kraji apod.). Vznikající sektor malého a středního podnikání nebyl schopen nahradit velké
průmyslové podniky se širokým zázemím. Ani
uplatnění významného vnitřního potenciálu kraje v podobě výkonné pracovní síly se
s těmito vlivy nevyrovnalo.
Důsledkem je podprůměrná tvorba hrubého
domácího produktu (HDP) v kraji ve srovnání s
ostatními kraji v ČR. Zlínský kraj vytváří kolem
5% HDP republiky, i když zde žije asi 5,7%
ekonomicky aktivních obyvatel. HDP na hlavu
činí v kraji 222 885,-Kč, což je asi 82,2% průměru ČR a 58,3% průměru EU25 (rok 2004).
Hlavní roli hraje průmysl
Dominantní postavení má průmysl, který je
zde zastoupen více než v celostátním měřítku. Slabší stránkou průmyslových podniků
v kraji je však nízká úroveň modernizace výroby ve srovnání s ČR a méně špičkových a progresivních technologií. Dosavadní průmyslový potenciál kraje je založen na existenci dříve

foto: Robert Šperka

významných strojírenských výrobních podniků. Značný význam mají podniky zpracovatelského průmyslu, zejména ty, v nichž působí
zahraniční investoři.
Pomáhá i Evropská unie
Pro oživení ekonomiky bude klíčové i čerpání
strukturálních fondů EU. Pro efektivnější komunikaci s evropskými institucemi a důkladnou
přípravu na čerpání evropských zdrojů krajská
samospráva financuje stálou kancelář Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu.
Pro rozvoj podnikání bude velmi významné
také vhodné využití průmyslových ploch. Zlínský kraj se zaměřuje na přípravu, prezentaci
a využití potenciálu strategických průmyslových zón, jako jsou letiště u Holešova, regenerace Baťova areálu ve Zlíně nebo například
zóny Zápotočtí a Za drahou u Hulína.
Výzkum podporuje podnikatele
Situace malých a středních podniků ve Zlínském kraji se podstatně neliší od stavu v ČR.
Reálný podíl subjektů MSP v kraji je 39 % (ČR
41%). Regionální samospráva se systematicky zaměřuje na vytvoření včasného systému
podpory těchto podnikatelských subjektů,
který může významně akcelerovat hospodářský rozvoj.
Velmi významnou pozitivní roli ve vytváření vědecko-výzkumné základny podniků v regionu představuje vznik Univerzity
Tomáše Bati v roce 2000.

Vytvářením podmínek pro koncepční ekonomický rozvoj regionu včetně čerpání finančních
prostředků z EU se zabývá Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje.
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Ekonomické ukazatele ZK
Ukazatel
Průměrná mzda 2005
HDP/1 obyv. /EU25=100/2004
Podíl ekon. aktiv. obyv. 2001

ZK
16 420
58,3
45,8%

ČR
19 030
70,9
46,6%

Pramen: Český statistický úřad

Zaměstnanost ve ZK dle sektorů
Odvětví
Služby
Průmysl a stavebnictví
Zemědělství, lesnictví a rybolov

% zaměstnanosti
46,7
49,8
3,4

Pramen: ČSÚ, sčítání lidu, domů a bytů 2001

Odvětví zpracujícího průmyslu ve ZK
Podíl odvětví (v %) 2000
Gumárenský a plastikářský
Strojírenský
Kovodělný
Chemický a farmaceutický
Elektrické stroje a zařízení
Potravinářský
Rádiová, televizní a spoj. technika
Výroba nábytku
Sklo, keramika a staveb. hmoty
Kožedělný

na přid.
hodnotě
19,6
12,1
10,6
10,2
6,8
6,2
5,7
4,7
4,4
4,3

na zaměstnanosti
9,8
11,3
11,9
3,4
9,9
9,1
4,6
8
3,9
7,6

Pramen: Perspektivy ve Zlínském kraji, materiál KÚ
ZK, 2002.

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Jedním z průmyslových gigantů ve Zlínském kraji je například Barum Continental.

K 28. 2. 2006 dosáhla dle ČSÚ 9,53%, nejhorší situace byla na území okresu Kroměříž
(11,88%). Tento okres je spolu se Vsetínskem
dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem, okresy Zlín a Uherské Hradiště bývají
naopak pod ním. V tomto rozložení míry nezaměstnanosti v kraji nemůžeme v nejbližších
letech očekávat zásadní změny. V roce 2001
se kraj dostal poprvé v míře nezaměstnanosti
nad celostátní průměr a zde setrvává. V kraji
připadá na 1 volné pracovní místo zhruba 10
uchazečů s průměrným věkem 39 let.
Průměrná mzda v kraji v roce 2005 činila
16 420 Kč, což je o 13,7% méně než celostátní
průměr. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel
byl podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů
2001 45,8% (ČR 46,6%).

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Kraj vyhlásil program obnovy po povodních
Zlín – Zlínský kraj vyhlásil program obnovy, jehož prostřednictvím navrhuje k rozdělení
12 milionů korun na odstranění škod po povodních. Finance
jsou určeny pro obce v kraji
a mají být použity na přípravu projektových dokumentací a odborné posudky nebo
měření. Mají tak pomoci lepší
připravenosti obcí ve vztahu
k technickým podkladům,
které je nutné předložit pro
uznání nákladů na opravy.
Tyto náklady totiž není možno
hradit ze státních prostředků,
a proto Zlínský kraj vytvořil
tento doplňkový nástroj.
Celkově odhadnuté náklady
na obnovu majetku zničeného
povodněmi dosahují na území
Zlínského kraje částky 394, 85
milionu korun.
Turistický materiál Na kole
celou Moravou a Slezskem
uspěl v soutěži
Zlín – Cenu poroty soutěže Tourmap za materiál Na kole celou
Moravou a Slezskem si odnesli
zástupci krajů Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského.
„Porota ocenila komplexnost
materiálu, který je rozdělen
celkem do osmi samostatných map, jež pokrývají území
Moravy a Slezska a nabízejí kompletní výčet cyklotras
a cyklostezek,“ řekl radní Jindřich Ondruš.
Cenu zástupcům krajů předali organizátoři, kterými byla
agentura Czechtourism, Česká kartografická společnost
a agentura Avant Promotion.
Soutěž Tourmap, festival turistických průvodců, atlasů a map,
je organizována jako předvoj
filmového festivalu Tourfilm.
Cílem již tradičního festivalu je
podnítit kvalitní výrobu a distribuci těchto materiálů, aby se
turista ve světě dobře orientoval a byl s danou lokalitou kvalitně obeznámen.
Zlínský kraj podpořil studentskou soutěž ENERSOL
2006
Zlín – Konference s prezentací
prací vítězů krajských kol za
účasti představitelů Zlínského

PŘIPRAVUJEME...
kraje a dalších pořadatelských
institucí, škol a průmyslových
podniků se uskutečnila na závěr
letošního ročníku středoškolské soutěže začátkem května v
Kroměříži. Jednotným mottem
všech vystoupení byl rozvoj
obnovitelných zdrojů energie
v kontextu mezinárodní politiky společné Evropy a podpora
moderním formám vzdělávání,
které se touto oblastí zabývají.
Soutěž ENERSOL je totiž zaměřena na zvýšení teoretických
znalostí a praktických dovedností v oblasti úspor a obnovitelných zdrojů energie. „Rozvoj
obnovitelných zdrojů energie
považuji nejen za jedno z nejdůležitějších témat v rozvoji
Zlínského kraje, ale v podstatě
nezbytné pro život následujících generací. Jsem velmi rád,
že mladí lidé se o tuto problematikou zajímají a řeší ji,
a to dosti fundovaně,“ zhodnotil význam akce statutární
náměstek hejtmana Vojtěch
Jurčík.
Hejtman poděkoval dobrovolným hasičům
Zlín – Padesát dobrovolných
hasičů z celého regionu přijal
4. května v sídle Zlínského kraje hejtman Libor Lukáš, aby jim
u příležitosti oslav svátku svatého Floriana, patrona hasičů,
poděkoval za jejich obětavou
činnost. Představitelé Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
okresů Zlínského kraje, mezi
nimiž byli dlouhodobě aktivní
členové i příslušníci nejmladší
generace, úspěšní například
v soutěžích, obdrželi z rukou
reprezentantů
kraje
dary
a pamětní listy. Dorostenci měli
i možnost svézt se historickým
Baťovým výtahem.
Hejtman všem vyjádřit úctu za
to, že umí přispěchat na pomoc
všude tam, kde to jejich spoluobčané potřebují.
„O tom, že to nebývá jen v ojedinělých případech požárů,
ale při mnoha jiných složitých
situacích, jsme se mohli znovu
přesvědčit v průběhu minulých
zimních měsíců, kdy dobrovolní hasiči odvedli obrovský kus
práce při likvidaci následků
sněhové kalamity nebo povodní,“ řekl Libor Lukáš.

Obcím má být rozděleno
téměř 40 milionů korun
Zlín – Částku 39, 5 milionu korun
navrhuje krajská rada rozdělit
z Programu obnovy venkova
celkem 109 obcím do jednoho tisíce obyvatel a sdružením
obcí ve Zlínském kraji. Kraj tak
chce v letošním roce poskytnout o zhruba 9 milionů více,
než tomu bylo v roce loňském.
Tento posun je v souladu s naplněním jednoho z důležitých
bodů koaličního prohlášení.
Návrh krajské rady bude schvalovat Zastupitelstvo Zlínského
kraje na svém červnovém zasedání.
Obce mohly o finanční dotaci
žádat v pěti dotačních titulech, zaměřených na obnovu
a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
komplexní úpravy veřejných
prostranství včetně obnovy
veřejné zeleně, rekonstrukce
místních komunikací, výstavbu
cyklistických a pěších stezek,
budování veřejného osvětlení
a podobně.

finančně zajistit. Proto se radní dohodli, že kraj zařadí tuto
rekonstrukci ještě do seznamu
akcí pro letošní rok.
V jejím rámci má dojít k šířkové
úpravě silnice včetně odvodnění, stavby kanalizace, vybudování zastávkového pruhu,
úpravy stávající zastávky ve
středu obce, úpravy sjezdů,
stavbě chodníku.
Zástupci kraje a města se shodli také na vytvoření pracovní
skupiny, která by měla analyzovat současný stav poskytování
zdravotnických služeb s důrazem na rychlou zdravotnickou
záchrannou službu a následně
navrhnout optimální model
poskytování této služby krajem
za spolupráce města Valašské
Klobouky.
V oblasti školství byla za akci,
kdy město s krajem velmi
dobře spolupracuje, označena výstavba sportovní haly při
místním gymnáziu za více než
42 milionů korun, z toho kraj
poskytl téměř 27 milionů korun
a město 13 milionů korun.

Radní kraje jednali s představiteli Valašských Klobouk

Kraj a město Zlín se dohodli
na převodu domu dětí ASTRA
Zlín – Dohodu mezi Zlínským
krajem a statutárním městem
Zlínem, která předpokládá převod provozování Domu dětí
a mládeže ASTRA Zlín od začátku roku 2007 na město Zlín,
schválila na svém posledním
jednání krajská rada.
Dohoda navazuje na usnesení
krajského zastupitelstva, které předpokládá předání zřizovatelských kompetencí ke
střediskům pro volný čas dětí
a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím.

Zlín – S představiteli města Valašské Klobouky a jeho starostou
Daliborem Manišem jednali
v rámci výjezdního zasedání
krajské rady představitelé kraje v čele s hejtmanem Liborem
Lukášem. Hlavními tématy byla
problematika zajištění rychlé
záchranné služby v této části kraje, oblast spolupráce ve
středním školství nebo investice do oprav silnic II. a III. třídy.
Zástupci kraje potvrdili, že v
letošním roce dojde k opravě
silnice v Mirošově a nově se
také s městem dohodli na realizace opravy silnice a chodníků
v obci Lipina.
Město je akci v Lipině připraveno z poloviny, která mu náleží,

Dopravci musejí prokázat
finanční způsobilost
Zlín – Krajský úřad upozorňuje
provozovatele dopravy, že do
31. 7. 2006 jsou povinni prokázat u dopravního úřadu finanční
způsobilost. Ta se vztahuje na
nákladní vozidla o celkové hmotnosti více než 3,5 tuny, tahače
a autobusy. Povinnost vyplývá ze
zákona č. 111/1994 Sb. v platném
znění, o silniční dopravě. Více
informací na www. kr-zlinsky.cz
nebo na telefonních číslech
577 043 516, 577 043 517.
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Zákon o sociálních službách přinese nové možnosti
Především k otázkám aktivního stáří a důstojného života
seniorů se v následujícím rozhovoru vyjadřuje krajský radní PhDr. Zdeněk Szpak, zodpovědný za oblast sociální péče.

Po převratu v roce 1989 začala oblast sociální péče u nás
procházet poměrně výrazným
vývojem. Jak si dnes stojíme
pokud jde o přístup k seniorům či zdravotně postiženým
spoluobčanům ve srovnání
s ostatními vyspělými evropskými zeměmi?
Kvalitu a rozsah poskytovaných
sociálních služeb určují dva faktory: především celková ekonomická situace naší země, která
ovlivňuje, kolik peněz bude ze
sumy reálných finančních prostředků uvolňováno do oblasti
sociální péče, v tomto směru
máme pochopitelně stále zpoždění. A kromě toho demokratické státy na západ od nás mají
za sebou poklidný a přirozený
vývoj, který jim umožnil relativně bezproblémově včlenit otázky sociální péče do života celé
společnosti.
U nás skutečně během devadesátých let došlo k zásadnímu
obratu v chápání problematiky zdravotní péče. V dřívějším
režimu byly všechny skupiny,
které nezapadaly do představy plně produktivních občanů,
separovány na okraj společnosti. Tento trend se začal pozvolna otáčet a zřetelně se projevuje snaha, aby stát přistupoval
rovnocenně ke všem sociálním
skupinám a umožnil jim daleko
pestřejší nabídku služeb a plnohodnotného
společenského
vyžití.
Faktem je, že společnost stárne a přesto trendem doby je
kult mládí a vitality. Co s tím
mohou politici dělat?

Jde o skutečně závažný rozpor
dneška, s jehož koncepčním
řešením nám může významně
pomoci naše členství v Evropské unii, kde se na těchto otázkách poměrně intenzivně pracuje, protože stárnutí populace
se netýká jen naší země, ale většiny evropských států. Evropská
unie disponuje materiály, které
naznačují, jakým způsobem se
lze k této problematice rozumně postavit. Především je zde
snaha zapojit seniory do celospolečenského života a využít
jejich obrovského potenciálu
znalostí a zkušeností, jež mohou
předávat těm ostatním.
S tím souvisí vytváření podmínek pro plnohodnotné začlenění do pracovního procesu
těch seniorů, kteří toho věkově
a zdravotně jsou schopni a mají
o to zájem.
Jako pozitivum vnímám to, že
letos v dubnu byla u nás zřízena
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta by měla formou
konkrétních návrhů a projektů
rozpracovávat možnosti politiky aktivního stáří.
Takže je to problém řešitelný?
Věřím, že v dlouhodobější perspektivě ano. Jistý paradox
však momentálně vidím v tom,
že dnes se v naší společnosti
plně prosazuje ideál mladého
člověka v plném rozkvětu jeho
schopností a produktivní síly
a zároveň je zde snaha jaksi
uměle vytvářet podmínky pro
to, aby současně i senioři měli
ve společnosti stejný kredit.
Obávám se, že půjde o značně
složitý proces, protože zatímco
vyspělým státům je vlastní určitá kultura i pokud jde o mezilidské vztahy a úctu k člověku
nezávislou na jeho věku, naše
společnost teprve v tomto směru prochází značně bouřlivým
vývojem, a tak se nám může celkem oprávněně zdát, že veškeré
dobře myšlené úsilí přiblížit se
v tomto směru Západu zůstává
zatím spíš formální.
Věřme, že se vitální podzim
života brzy stane i v našich
zeměpisných šířkách nejen
módou nebo doporučením
Evropské unie, ale samozřejmostí. Přesto i aktivní stáří
nemůže trvat věčně a každý
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z nás se jednou ocitne ve
stavu, kdy už bude pasivně
odkázán na pomoc těch druhých. Jsme na to připraveni?
V současné době žije ve Zlínském kraji necelých 600 tisíc
obyvatel, z toho je asi 80 200
lidí v důchodovém věku. Máme
přibližně 3 600 míst ve vlastních sociálních zařízeních. Je
všeobecně známo, že v každém
větším městě existují dlouhé
seznamy žadatelů o umístění.
Často jsme tedy dotazováni,
kdy už kraj konečně postaví
nějaké velkokapacitní zařízení,
které definitivně vyřeší permanentní nedostatek míst.
Musím říci, že v žádném případě s něčím takovým nepočítáme. Faktem totiž je, že v domovech a v ústavech je umístěno
mnoho lidí, kteří by tam vůbec
nemuseli být, pokud by měli
doma zajištěnu pomoc, kterou
potřebují. Ve společnosti sílí
nový trend, a to udržet člověka
do co nejvyššího věku v jeho
domácím prostředí. Lze očekávat, že velký posun a nové možnosti přinese zákon o sociálních
službách, který začne platit od
ledna příštího roku.
Co vlastně tento zákon umožní?
Výrazně rozliší, kdo opravdu
pomoc potřebuje a v jakém
rozsahu. Každý člověk, který
nebude zcela soběstačný, bude
lékařem zařazen do určité kategorie – podle stupně závislosti
na pomoci svého okolí. Podle
této „míry závislosti“ mu budou
přiděleny peníze na to, aby si
mohl smluvně zajistit nákup
sociálních služeb. Bude si moci
vybrat z pestré škály nabídky
buď kteréhokoliv zařízení na
území republiky, anebo zajistit
služby terénních pečovatelů

– ať už cizích, nebo fungujících
v rámci rodiny. Samozřejmě to
s sebou nese povinnost kraje garantovat dostatek těchto
kvalifikovaných a plně spolehlivých terénních sociálních
pracovníků. Jako perspektivní
forma optimálního řešení bytové otázky seniorů se stále víc
osvědčují domy s pečovatelskou službou v obcích, kdy starší občané odcházejí do objektů
s kapacitou kolem třiceti - padesáti míst, kde mají přijatelný
nájem s nižšími náklady než ve
vlastním domě či bytě, mají zde
zajištěnu stravu a některé služby a zároveň potřebné soukromí a domácké zázemí.
Může kraj samostatně aktivně vytvářet a určovat oblast
sociální péče, nebo je pouze
pasivním zprostředkovatelem
státem dané sociální politiky?
Kraj ze zákona zodpovídá za
to, aby občané měli k dispozici
potřebné sociální služby. Od
samotného vzniku samosprávných celků se datuje snaha převádět sociální zařízení menšího
rozsahu, které kraje zdědily od
státu, přímo na obce. Zatímco jinde se již většiny těchto
zařízení kraje zbavily, my jsme
v tomto procesu hodně opatrní
a zatím jsme převedli přibližně
45 procent kapacity.
Momentálně obhospodařujeme přes 30 ústavů a domovů
a i když v dohledné době
postupně připravujeme převody dalších, máme intenzivní
zájem na tom, aby sociální péče
v regionu byla skutečně spolehlivě zajištěna, a proto postupujeme velmi obezřetně a s rozmyslem a vždy po důkladném
jednání s obcemi.
Helena Mráčková

Domov důchodců v Buchlovicích patří k nejlepším v ČR
Buchlovice, Zlín - Prestižní celorepublikové ocenění v soutěži pro
poskytovatele sociálních služeb seniorům získali zaměstnanci
Domova důchodců v Buchlovicích, zřizovaného Zlínským krajem.
Kolektiv zaměstnanců se umístil na třetím místě a koncem dubna v kongresovém centru Top Hotelu Praha obdržel „Cenu kvality
v sociální péči.“ Cenu sympatie, udělovanou odbornou porotou
nejsympatičtějšímu pracovníkovi instituce sociální péče, si odnesl
pan Antonín Valenta, kuchař buchlovického domova.
Soutěž vyhlásila redakce časopisu Sociální péče ve spolupráci s
Ministerstvem práce a sociálních věcí a sociálními odbory krajských úřadů za podpory hejtmanů z celé republiky.

INFORMACE

Hledejte hrdiny, žijí také mezi vámi
Celkem šest lidí si letos začátkem května odneslo cenu Salvator. Už třetí ročník ankety
s podtitulem „SALVATOR, způsob jak poděkovat …“ je způsobem ocenění členů Integrovaného záchranného systému
Zlínského kraje i samotných
obyvatelů za mimořádný čin
v ochraně života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel
Zlínského kraje. Celý projekt
je realizován studenty Fakulty
multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Záštitu nad předáváním
jednotlivých cen tradičně drží
Libor Lukáš, hejtman Zlínského
kraje.
SALVATOR je synonymem
poděkování za statečnost, obětavost a toleranci lidem, kteří
jsou ochotní vykonat něco nad
rámec svých povinností, ať už
ve službě, nebo při mimořádných situacích. Do 1. března
2006 se konaly nominace na
Cenu SALVATOR, které byly
podpořeny rozsáhlou mediální kampaní. Hlasovací období
pro veřejnost se uskutečnilo
od 6. března do 14. dubna 2006
s cílem zapojit do hlasování
širokou veřejnost, která rozhodla o držiteli čtenářské ceny
„Cena SALVATOR 2006“.
Hlavním cílem letošního ročníku Ceny SALVATOR bylo při-

blížit projekt široké veřejnosti.
Proto se studenti z realizačního
týmu rozhodli připravit
Den SALVATORA, akci
pro veřejnost, na
které se představily
jednotlivé
složky Integrovaného záchranného systému. Tato
akce se uskutečnila poslední dubnový
pátek, jen několik dní
před slavnostním udělováním Ceny SALVATOR.
Cena SALVATOR má čtyři hlav-

ní kategorie. Kategorie Policista - příslušník Policie České
Republiky nebo městské
policie, Hasič - člen
p ro fe s i o n á l n í h o
nebo dobrovolného hasičského záchranného
sboru, Zdravotník – člen zdravotnické záchranné služby, horské či
vodní záchranné služby a kategorie Občan, kdy
toto ocenění může získat také
fyzická či právnická osoba.

Ministerstvo dopravy upozorňuje dopravce provozující osobní či nákladní
dopravu vozidly, na něž se
vztahuje zvláštní úprava
sociální legislativy upravující m. j. dobu řízení,
bezpečnostních přestávek
a dobu odpočinku, a to ve
vnitrostátní i v mezinárodní
dopravě, na změnu vyplývající z nařízení Rady (EHS) č.
3821/85, která nabyla účinnosti dnem 1. 5. 2006:
a) Řídí-li řidič vozidlo vybavené analogovým tachografem, musí být schopen
kdykoli na žádost kontrolora
předložit:
I) záznamové listy z běžného
týdne a listy použité řidičem
v předcházejících 15 dnech,
II) kartu řidiče, má-li ji
III) ručně provedený záznam
nebo výtisk pořízený v běžném týdnu a v předchozích
15 dnech.
b) Řídí-li řidič vozidlo vybavené digitálním tachografem, musí být schopen
kdykoli na žádost kontrolora
předložit:
I) kartu řidiče, jejímž je držitelem,

Den Salvatora.

foto: Ivo Mitáček

SEZNAM OCENĚNÝCH SALVATOREM 2005
Vítězem v kategorii hasič se stal Petr Machala. V srpnu 2005 zachránil život malému chlapci tím, že ho
vytáhl z rozvodněné řeky a poskytl mu první pomoc. Cenu převzal od plk. Ing. Mojmíra Jurky, ředitele HZS
Zlínského kraje.
V kategorii policista zvítězil Robin Menšík. Cenu získal za záchranu mladé ženy, která byla po autohavárii
v bezvědomí. Poskytl jí první pomoc. Byl jediný, kdo u nehody zastavil. Cenu převzal od pplk. Mgr. Rostislava Neubauera, zástupce ředitele OŘ Policie ČR Zlín.
Vítězem v kategorii zdravotník se stal Petr Mazáč. Ten byl zvolen za čin, kdy jako jediný z přítomných
poskytl první pomoc cyklistovi v bezvědomí. Prováděl srdeční masáž a pokračoval v oživování do příjezdu
rychlé záchranné služby. Cenu panu Mazáčovi předával Ing. Miroslav Janečka, ředitel ZZS Zlínského kraje.
Vítězem kategorie občan se stal Martin Pospišilík. Na Cenu byl navrhnut za pomoc v Bosně, kdy po autohavárii zajistil vyproštění těžce raněných českých občanů, přivolal lékařskou pomoc a kontaktoval ambasádu ČR v Sarajevu. Převzal ji z rukou MUDr. Karáska.

Zdroj: Projekt Salvator - UTB Zlín

Sdělení krajského úřadu

Cenu za dlouhodobou činnost získal Arnošt Zaoral. Po dlouhodobém působení v Azylovém domě SAMARITÁN Otrokovice jako vedoucí odešel do důchodu. Během těchto let pomohl mnoha lidem bez přístřeší,
kteří jsou mu velmi vděční. Cenu předával zástupce hlavního partnera projektu - České spořitelny.
Poslední kategorií byla Cena občanů Zlínského kraje, kteří si svého hrdinu zvolili sami, a to hlasováním přes
SMS, web a hlasovací pohlednice. Vítězem se po sečtení více jak 780 hlasů stal Ferdinand Janek. Založil
Vzdělávací a informační středisko zdravého stylu v Kopřivnici. Pomáhá lidem v nouzi začlenit se zpět do
společnosti a sám je také ubytovává ve svém domě. Tuto činnost provádí dlouhodobě. Ocenění převzal od
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, který má nad celým projektem záštitu.

II) ručně provedený záznam
nebo výtisk pořízený v běžném týdnu a v předchozích
15 dnech,
III) záznamové listy, které odpovídají některému
z období uvedených v předchozím bodě, během nichž
řídil vozidlo vybavené záznamovým zařízením.
c) Pověřený kontrolor může
zkontrolovat
dodržování
nařízení analýzou záznamových listů, zobrazených nebo
vytištěných údajů, které byly
zaznamenány záznamovým
zařízením nebo kartou řidiče,
nebo není-li to možné, analýzou jakéhokoli podkladu,
který dokládá nedodržení
některého ustanovení.
Více informací: Ing. Věra Fuksová, odbor dopravy a silničního hospodářství krajského
úřadu, tel.: 577 043 514
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ROZHOVOR
Boleslav Polívka
▪ narozen: 31. července 1949 ve Vizovicích
▪ povolání: herec
▪ absolvent JAMU v Brně
▪ spoluzakladatel divadla Husa na provázku v Brně
▪ Ztvárnil filmové postavy ve snímcích
Balada pro banditu, Poslední leč,
Sedím na konári a je mi dobre, Šašek
a královna, V žáru královské lásky,
Dědictví aneb kurvahošigutentag aj.
Na divadelních prknech pak ve hrách
Kean IV. či Osm a půl.
▪ autor množství televizních zábavních
pořadů, jako například Manéž Bolka
Polívky či Bolkoviny
Valašský král Bolek Polívka.

foto: David Kraus

▪ majitel proslulé farmy v Olšanech

Boleslav Polívka: Nebojím se o osud lidstva
Máte nezvyklé křestní jméno. To jste zdědil
po některém z rodičů?
Křestní jméno mám po matce, která se jmenovala Boleslava. Její rodiče měli hodně dětí
a všechny se jmenovaly staroslovansky – Boleslava, Miroslav, Slavomír, Vratislav, Vlasta,
Libuše. Dědeček s babičkou zkrátka asi chtěli
křestními jmény vyretušovat jejich příjmení
– Sikmund.
Jak byste definoval humor?
Já považuji dobrý humor za jistou formu sebeobrany. Smutné a tragické věci člověk vymítá
pomocí humoru. To se týká i mne a mých představení. Pak je jiný humor – krutý, posměšný
a šklebivý. Ten se mi nelíbí.
Jste nevyhasínající sopkou chrlící neustále
nové a nové náměty. Prozradíte Váš recept
na srandu?
Ve Vizovicích se mě na jedné premiéře lidé ptali:
Kde na to chodíš? Kde na ty nápady Bolku chodíš? A já jsem říkal: To jediné, co o tom vím, je, že
ony ty nápady chodí na mě. Ony si mě vyhledáINZERCE
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vají. Nevadí mi, že mě někdy dlouho nic nenapadá, protože mám svou vlastní šílenou teorii,
že se má začít pracovat, až začne fungovat pud
sebezáchovy. To znamená, například, když se
blíží premiéra, kterou mám za pár dnů natáčet
– třeba Manéž, tak začnu být nervózní a ono to
ve mně pak tak nějak zázračně vzniká.
Znamená to, že ten věhlasný televizní pořad
připravujete „na poslední chvíli“?
Manéž, to je fofr. Ta musí vzniknout do tří čtyř
dnů, ta se rodí, ještě když se točí. O to je zábavnější atmosféra při natáčení. Kdyby lidé věděli,
co všechno se stane ještě těsně před tím, kolikrát se pohádáme, jsou krize, nevíme jak dál. Tu
pohodu, která nakonec z toho všeho vznikne,
tu vždycky považuji za malý zázrak.
Po takovém zápřahu zcela jistě vyhledáváte
i klidné prostředí. Jakým způsobem odpočívá člověk Vaší povahy?
Ráno vstanu a projedu se na koni. Po dobrém obědě si odpoledne zahraju tenis a večer
kulečník. To se mi ale stane málokdy. Jinak

doma hlavně relaxuji, čtu nebo se učím texty.
Někdy tady bývá dost rušno, ale to pak stačí jen
zavřít okna a je klid. Taky se jako každý jiný člověk rád dívám na televizi. Mám rád hezké věci,
ale nikterak na nich nelpím.
Bydlíte na farmě. Dokázal jste si v minulosti
představit, že farma v Olšanech bude jednou Vaším domovem?
Plní se mi sen každého Řeka, ač jím nejsem.
Každý Řek chce bydlet nad hospodou a mít
výhled na moře. Mně se to podařilo. Mám byt
nad hospodou a výhled na krásnou krajinu a
na koně, kteří trochu nahrazují svým pohybem
pohyb mořských vln.
Přemýšlíte při pohledu na vlnění koňských
hřív o jejich budoucnosti? O budoucnosti
celého lidstva?
Lidstvo se začíná zajímat o sebe. Ne ve smyslu
– my jsme páni tvorstva, ale že se stává součástí
planety a vesmíru. Začíná být přemýšlivé, nesobecké, a pokud v tom bude pokračovat, nebál
bych se o jeho příští osudy.
(red)

KULTURA

Festival Kunovské léto oživí Mexičané i Thaiwanci
Kunovice - Kunovice budou od
12. do 18. června hostit již po
třinácté Mezinárodní dětský
folklorní festival Kunovské léto.
A pořadatelé doufají, že jim
i magická třináctka přinese
štěstí. Bilance minulých ročníků
je více než příznivá: za uplynulých dvanáct let se na festivalu vystřídalo na 180 dětských
folklorních souborů s muzikami a dalších 130 kolektivů,
podílejících se na doprovodných programech. Každoročně
se na Uherskohradišťsko sjíždí
kolem sedmi stovek účinkujících dětí, vedle místních dětí
z Kunovic, Uherského Hradiště
a Starého Města přijíždějí z různých regionů Slovácka, z Moravy, Slezska a Čech. A představili
se zde i tanečníci a zpěváci ze
Slovenska, Polska, Litvy, Lotyš-

ŠPERKY ALFONSE MUCHY
Kroměříž - Milovníci secesní krásy plakátů a obrazů slavného
Alfonse Muchy by si rozhodně
neměli nechat ujít jedinečnou
výstavu v Muzeu Kroměřížska,
které návštěvníkům nabízí
expozici šperků, inspirovanou
právě dílem proslulého malíře.
Modely a návrhy šperků a další
objekty ze skla, keramiky, kovu,
dřeva i textilu vytvořila Jarmila
Mucha - Plocková, vnučka Alfonse Muchy. Její práce mohou na
samostatné výstavě s názvem
Vzácné dědictví uvidí lidé v Kroměříži jako první v České republice. Výstava potrvá do 11. června, lidé si ji mohou prohlédnout
denně kromě pondělí, vždy od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin. (kov)

ska, Ruska, Arménie, Maďarska,
Rakouska, Chorvatska, Bulharska, Makedonie, Řecka, Itálie,
Mexika. Letos se výčet rozšíří
i o daleký Thaiwan.
Akce se zařadila mezi nejvýznamnější dětské festivaly v ČR.
Doprovází ji řezbářské sympózium, řada výchovných koncertů,
komponované pořady v obcích
Uherskohradišťska.
Festivalové děti se představí
také v rámci Zahrady Moravy ve Starém Městě, kde se
v neděli 18. 6. uskuteční přehlídka cimbálových muzik,
nazvaná „Učitelé a žáci“.
Zpěvem a tancem je provázen
také hradišťský Svatojánský
jarmark, kde se v sobotu 18. 6.
utkají verbíři z celého Slovácka.
V rámci Kunovského léta město
Uherské Hradiště také uděluje

ocenění významným lidovým
výrobcům - Cenu Vladimíra
Boučka za zachování a rozvoj
lidové umělecké výroby. Letos
bude 16. června předána paní
Františce Snopkové za práci

Srbský soubor Mileta Protič potěšil diváky vloni.

Dětský soubor Valášek oslaví výročí

Zlín -Dětský folklorní soubor Valášek ze Zlína slaví letos hezky kulaté
jubileum - 30 let. V této číslici se ukrývá mnohem víc, než „obyčejné“ narozeniny - v prvé řadě hodně práce, trpělivosti a taky lásky.
Nejen lásky k lidovému umění, tanci nebo písničkám, ale hlavně
k dětem.
Soubor Valášek založili v roce 1976 bývalí členové Bartošova souboru písní a tanců - manželé Vlasta a František Vrbovi. Od té doby
prošly zkušebnou v Domě kultury stovky dětí.
Někdo zůstal na rok, na dva, ale u velké části ogarů a cérek se
Vrbovým podařilo vypěstovat celoživotní náklonnost k folkloru, ke
kořenům, ke kráse Zlínska. I přes předčasnou ztrátu manžela, své
úsilí paní Vrbová nevzdala a dalším dětem stále ukazuje variantu
smysluplného naplnění volného času. Valášek v nedílném spojení
s cimbálovou muzikou tak stále přináší radost divákům doma i za
hranicemi Zlínského kraje.
Třicetiny oslaví dětský folklorní soubor Valášek hezky stylově velkým slavnostním koncertem 11. června od 15.30 v prostorách
Kulturního sálu na Čepkově ve Zlíně. Okno do kraje přeje již nyní
všechno nejlepší a spoustu energie a chuti do dalších let.
(kov)

Talentinum představilo mladé interprety vážné hudby
Zlínský kraj - Již po osmnácté
se v květnu ve třech městech
Zlínského kraje uskutečnil
festival mladých koncertních
umělců - Talentinum. Bienále
má kredit mezinárodní akce
a klade si za cíl pomáhat začínajícím talentům, které čeká
profesionální koncertní kariéra.
Tohoto odrazového můstku se
v minulosti zúčastnili například
Václav Hudeček, Vadim Repin
i další proslulí hudebníci.
V posledních letech se Talentinum obrací skladbou koncertů hlavně k mladému publiku

a také se rozrůstá pořádáním
koncertů do dalších měst.
Nad letošním 18. ročníkem převzal záštitu hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš a koncerty
se konaly ve Zlíně, Uherském
Hradišti a Vsetíně. Díky výročím
se na programu objevila díla
W. A. Mozarta, R. Schumanna,
ale zazněla i premiéra skladby
soudobého autora Antonína
Tučapského.
V Hradišti se na koncertu 11. května představila japonská klavíristka Mirei Fujimoto, na koncertě ve Zlíně 15. května pak

s přírodním materiálem - kukuřičným šustím.
S podrobným programem
festivalu se můžete seznámit
i na internetových stránkách
www.kunovskeleto.cz
(kov)

například nejmladší letošní
účastnice Talentina - žákyně
osmé třídy, klavíristka Kateřina
Ondrušíková. Ve Vsetíně pak
18. května zahrál hornista
Přemysl Vojta, který úspěšně
studuje v Berlíně nebo zlínský rodák, trumpetista Pavel
Skopal, kterému je teprve
15 let. „V rámci Talentina jsme na
17. května dopoledne připravili
i dva speciální koncerty v Domě
umění pro studenty středních
škol,“ doplnil ředitel zlínské filharmonie Jozef Tkáčik.
(kov)

foto: Martina Janochová

BAŤŮV MRAKODRAP
Výstavy ve 3. etáži budovy:
22. 5. – 2. 6.
Prezentační výstava Mezinárodního festivalu filmů pro
děti a mládež
5. 6. – 16. 6.
Výtvarná umění FMK
Nejlepší práce studentů programu Výtvarná umění Fakulty
multimediálních
komunikací.
Výstava bude rozšířena do dalších etáží budovy, kde potrvá až
do konce září.
20. 6. – 30. 6.
Představivost reality
Obrazy francouzských malířek N. Toubeau a C. Carre. Akce
v rámci Dnů umění nevidomých
na Moravě, které pořádá organizace SONS.
Instalace ve 3. etáži jsou volně
přístupné ve všední dny od 7 do
17 hodin.
Výstavy ve 2. etáži budovy:
Expozice 21 - stálá instalace
Stálá prezentace budovy s naučnými panely věnovanými historii
Baťova mrakodrapu.
Návštěvníci
mají
možnost
nahlédnout do unikátní kanceláře ve výtahu a spatřit jako
exponát restaurovanou původní
jednotku klimatizace ze 30. let.
Expozice 21 je volně přístupná
každý den od 7 do 22 hodin.
Od 17 h je budova přístupná pouze vchodem ve 2. etáži – vstup od
bývalého továrního areálu.
více informací na
www.kr-zlinsky.cz v sekci kultura
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TIP NA VÝLET
INZERCE

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
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Dovolená v Ostrožské Nové Vsi, to je především
voda a sport. V okolí obce totiž vzniklo při těžbě
štěrkopísků několik rozsáhlých vodních ploch
(celkem 355 ha), které se staly oblíbenou oblastí koupání, windsurfingu, potápění a rybolovu.
Pro rekreaci a vodní sporty je na Ostrožských
jezerech vyčleněna tzv. "Tabule" s více jak 33
ha vodní plochy a koupalištěm o ploše 4,6 ha.
Ubytovat se můžete ve zdejším autokempu.
Jinou oblíbenou oblastí sportovních rybářů
jsou stará ramena řeky Moravy, které nabízejí
nečekané a bohaté úlovky. V okolí jezer je také
mnoho dalších možností rekreace. Koupaliště s tenisovými kurty najdete v Moravském
Písku a Uherský Ostroh nabízí rovněž bohaté
možnosti sportovního vyžití, včetně projížděk
v koňském sedle, na kole nebo na lodi. Nachází
se tady, stejně jako ve Veselí, jedna z důležitých
zastávek na Baťově kanálu.

RUSAVA
Jedním z méně známých míst, kde se nalézá
přírodní koupaliště, je malá přehrada v Rusavě
nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Blízký rekreační areál se rozkládá na ploše téměř osmdesáti tisíc metrů čtverečních a je v něm umístěn
hotel, 18 různých chat, rekreační domek, bufet
či například přírodní hřiště.
Místní ráz krajiny nabízí výborné podmínky pro
terénní cykloturistiku, je vhodný jak pro rodiny
s dětmi, tak i pro náročné cyklisty. Každoročně
jsou zde pořádány cyklistické závody, nejznámější je cyklistický maraton Drásal.
Okolní příroda nabízí mnoho možností pro pěší
turistiku, mezi oblíbené cíle patří Svatý Hostýn,
Tesák, ZOO Lešná a mnohé další.
Kdo nemá rád přírodní plovárny, může využít
nedaleké koupaliště se solárním ohřevem vody.
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PŘEHRADA BYSTŘIČKA

SMRAĎAVKA

Přehrada Bystřička byla postavena jako jedna
z řady drobných nádrží pro zajištění vody na
zásobování průplavu Dunaj – Odra – Labe.
Současně měla přehrada chránit údolí pod
hrází před nebezpečnými povodněmi. Postavení přehrady a vznik vodní plochy v pěkném
prostředí Vsetínských vrchů brzy přilákaly první rekreanty. Dnes je rekreační využití jedním
z předních účelů nádrže.
Dnes slouží přehrada Bystřička také pro sportovní rybaření. V okolí přehrady i v samotné
obci Bystřička je velké množství rekreačních
zařízení od hotelů až po místa pro stanování.

Svůj název tato místní část Buchlovic získala podle sirnatých pramenů v údolí. Majitelé
buchlovského panství si tady vybudovali Lovecký zámeček. Známý lékař Leopold Berchtold se
do zámečku přestěhoval poté, co dal svůj zámek v Buchlovicích k dispozici jako nemocnici.
Na jeho památku je Smraďavka také nazývána
Leopoldov.
Po vybudování přehradní nádrže Sovín na Dlouhé řece se tady objevila možnost koupání. Také
zdejší autokemp patří k oblíbeným místům trávení letní dovolené. Kromě přírodního koupání
nabízí také občerstvení a koupání v bazénu.

OTROKOVICE

KAROLINKA

Častým cílem rekreantů je také jedno z největších uměle vybudovaných jezer ve Zlínském
kraji, štěrkoviště v Otrokovicích. Obrovskou
plochu jezera využívají nejen lidé pro koupání,
ale uplatnění tam naleznou i milovníci vodních
sportů, jako je windsurfing nebo jachting.
Areál, který štěrkoviště obklopuje, nabízí i možnosti pro malé děti, pro které radnice vybudovala brouzdaliště s malými vodními atrakcemi.
Bohužel již zmizel velký tobogán. Pro návštěvníky je připraveno několik restaurací a bufetů,
k dispozici je i minigolf. Motorizovaným hostům poslouží přilehlé parkoviště.

Malé jezero s průzračnou vodou, které lze
nalézt vpravo před Karolinkou při cestě ve
směru od Vsetína, je tradičním místem pro
koupání. Světle nazelenalá voda s několikametrovou viditelností jistě osvěží i nejnáročnější
milovníky přírodního koupání. Voda je vhodná
především pro malé děti.
Pokud se návštěvníkům poštěstí, můžou zhlédnout i trénink akrobatických lyžařů, kteří mají
u vody speciální můstky. Místo sněhu tak
dopadají do vody.
Své místo u břehu zcela jistě naleznou i milovníci Petrova cechu.
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SPORT

Barum rally nabídne skvělé zážitky

Barum rally se letos opět pojede i v noci.

Zlín – Přestože do startu 36. ročníku populární Barum rally Zlín
zbývá ještě relativně dost času,
pořadatelé už finišují s přípravou. Vedle zachování oblíbených prvků z minulých ročníků
chystají i řadu novinek.
Letošní „barumka“ se pojede
v termínu od 25. do 27. srpna.
Její celková délka bude 700
kilometrů, rychlostní zkoušky
budou měřit 260 až 270 kilometrů. „Podnik zůstává součástí seriálu mistrovství Evropy a opět se

HÁZENÁ ZUBŘÍ
Zubří – Házenkáři Gumáren
Zubří skončili druzí v extralize. Nad jejich síly byl pouze
Baník Karviná, který vyhrál
finálovou sérii 3:0 na zápasy.
Valaši si stříbrné medaile
pořádně cení, je podle nich
důstojným dárkem k 80. výročí založení klubu. „Je to super
výsledek, kterého si pořádně cením,“ přiznal například
Martin Spuchlák, střední
spojka týmu. Dodal, že na
Karvinou jeho tým neměl.
„Mají na každém postu dva
vyrovnané hráče, mohou
kdykoliv střídat a na kvalitě
jejich výkonu se to neprojeví.
My tak vyrovnanou lavičku
nemáme,“ mrzí Spuchláka.
Také staronoví mistři z Karviné si myslí, že rozhodla především šíře kádru.
„Zubří hrálo prakticky bez
střídání, což se projevilo. My
jsme ale měli i větší vůli zvítězit,“ myslí brankář Baníku
Miloš Putera.
(dvo)

foto: David Kraus

pojede jako mezinárodní šampionát České republiky,“ prozradil
ředitel soutěže Miloslav Regner.
Loňskou novinkou byla noční
„městská erzeta“, která měla
obrovský úspěch. Také letos
nebude chybět, start se ale posune více do nočních hodin. „Minule jsme startovali v osm hodin
večer a půlka startovního pole
ji odjela za světla. Chceme, aby
měli všichni jezdci stejné podmínky, proto začneme o hodinu
později,“ informoval Regner.

Už 36. ročník populární motoristické soutěže opět přiláká špičkové jezdce, na startovní listině
bude kolem 120 posádek. „Je
těžké už teď závazně říci, kdo
určitě přijede, to hodně ovlivní
vývoj v seriálu mistrovství Evropy. Mám ale signály, že startovní
pole bude ještě kvalitnější než
v minulém roce,“ prohlásil ředitel
soutěže. „Na barumce se představí tovární tým Fiatu a bude to
jeho premiéra v České republice.
S jedním z vozů pojede i tady
dobře známý Jean Dominico
Basso,“ prozradil alespoň jeden
z trumfů letošní „barumky“
Roman Ordelt, mluvčí soutěže.
Pravděpodobný je i start „domácího“ jezdce Romana Kresty.
„Určitě by startoval s vozem Ford
Fiesta čtvrté generace a bylo by
zajímavé sledovat, co všechno
tento vůz umí ze sebe vymáčknout,“ přemítal Regner.
Atraktivní bude i doprovodný
kulturní program. „Přijedou zpěváci, ale nově také baviči. Lidé se
určitě mají na co těšit,“ uzavřel
ředitel Regner.
(dvo)

Fotbalová mužstva ve Zlínském kraji
si prvoligovou příslušnost udržela
Uherské Hradiště, Zlín – Spokojenost s konečným umístěním
ve středu tabulky první ligy
zavládla ve fotbalových klubech 1. FC Slovácko a Tescoma Zlín.
Pořádně si oddechli hlavně
v Uherském Hradišti, tým se
totiž definitivně zachránil
v elitní soutěži až kolo před
koncem. Slovácko prožilo
divoký ročník, hráči prodělali příušnice, trenéra Molnára
nahradil v průběhu podzimu Stanislav Levý. „Týmu se
nepovedl úvod ligy, po deseti
kolech měl deset bodů a bylo
jasné, že nás čeká boj o holou
záchranu. Jsem rád, že jsme
to zvládli,“ oddechl si Levý.
Podle něj ale hlavně na jaře
Slovácko ukázalo, že má na
to hrát o vyšší příčky než jen
o udržení. „Pokud se mužstvo
udrží
pohromadě,
bude
v příští sezoně naší povinností hrát výše než v posledním
ročníku,“ prohlásil ambiciózně trenér Levý.

Tescomu Zlín před vstupem
do soutěže řada odborníků odepisovala, nahrála jim
i úvodní domácí porážka
s Blšany. Podle sázkových
kanceláří měl být dokonce
trenér Lubomír Blaha prvním
odvolaným koučem v nejvyšší
soutěži. Tyto prognózy se ale
ani zdaleka nepotvrdily. „Je
výborné, že jsme těmto znalcům dokázali, že fotbal hrát
umíme. Zvláště v domácím
prostředí, kde jsme dokázali
hrát vyrovnanou partii i s nejlepšími soupeři,“ pochvaloval
si Blaha.
(dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪ Kuželkáři Sokola Kare Luhačovice
skončili v nejvyšší soutěži na šestém
místě. Titul obhájil Primátor Náchod.
„Chtěli jsme útočit na nejvyšší příčky,
takže z konečného umístění nadšeni
nejsme,“ přiznal hrající trenér Luhačovic Petr Kudláček. Propad v tabulce
způsobily výsledkové neúspěchy z
poloviny sezony, kdy kuželkáři utrpěli
i jedinou domácí porážku s Přerovem.
„Z formy byl náš nejlepší hráč Theodor Marančák, ostatní ho nedokázali
nahradit,“ litoval Kudláček. Přípravu
na příští sezonu zahájí Luhačovští v
polovině července, nový ročník první
ligy odstartuje v září.
▪ Velmi netradičně oslavil své 48. narozeniny trenér fotbalistů 1. FC Slovácko
Stanislav Levý. Pozval fanoušky na
utkání svého týmu do Plzně, a to s
tím, že jim zaplatil autobus. „Máme
skvělé příznivce, kteří si to zasloužili,“
odůvodnil své rozhodnutí Levý.
▪ Ragbisté Zlína porazili atraktivního
soupeře. K přátelskému utkání si
pozvali „staré pány“ anglického týmu
Wilmslow RUFC, které porazili 32:14.
„Také za nás nastoupili naši veteráni,“ prozradil trenér Zlína Martin
Dosoudil. Hráči z kolébky ragby drželi
dlouho s domácími krok, jejich manko
začalo narůstat až ve druhém poločase. „Vzhledem k věku začali mít potíže
s kondicí. I tak ale ukázali, že zejména
hra v mlýnech je jim snad od přírody
vlastní. Nedali nám nic zadarmo,“
uvedl Dosoudil.
▪ Hned čtyři celky ze Zlínského kraje
letos hrají in-line hokejovou extraligu. Trojici z loňského ročníku Reflex
Zlín, Prozax Devils Zlín a Uherský
Brod doplnil uherskobrodský B tým.
Ten hraje společně s oběma zlínskými
kluby v Divizi Východ, Uherský Brod
A nastupuje v Divizi Střed. K hlavním
favoritům na prvenství patří obhájci
titulu Reflex Zlín i posílení vicemistři
z minulé sezony Prozax Devils Zlín.
▪ Fotbalový klub Tescoma Zlín chce na
svůj stadion Letná umělý trávník.
Vyřešil by tak dlouhodobé potíže
s přírodním povrchem. K položení
vyhřívaného koberce čtvrté generace
mu ale zatím chybí svolení Českomoravského fotbalového svazu. „Všechny
ostatní povolení už máme. Položit
umělý trávník nechceme jen my, ale
i další čtyři prvoligové kluby,“ prozradil sekretář klubu Petr Klhůfek.
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KŘÍŽOVKA

VYHODNOCENÍ ANKETY, KŘÍŽOVKA
Tentokrát soutěžíme o elektrický zubní kartáček a 10 triček Okno do kraje.
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo poštou na adresu: Okno do
kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 30. 6. 2006. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: elektrický zubní kartáček – 66. došlá správná
odpověď, tričko – 1., 43., 59., 72., 89., 113., 125., 136., 147., 200. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména výherců budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka: Okno do Kraje - "tajenka č. 1 - 3" Zlínského kraje.

SOUTĚŽ

Vyhrajte digitální osobní váhu
Vážení čtenáři,
v každém vydání magazínu Okno do kraje pro
vás připravujeme soutěž o hodnotné věcné
ceny. Další soutěžní úkol, který jsme pro vás
přichystali, je na první pohled jednoduchý:
Kolik pater celkem má sídlo Zlínského kraje,
takzvaný Baťův mrakodrap?
Výherce odměníme věcnou cenou. První cenou
je digitální osobní váha, další cenou jsou vstupenky na kulturní akce Agentury Velryba.
INZERCE
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První cenu vyhrává 84. správná odpověď. Další
věcné ceny obdrží 56., 98., 170., 191. a 242 správná odpověď.
Uzávěrka soutěže je 15. června 2006.
Své příspěvky
posílejte na adresu: Okno do kraje
Pekárenská 42
760 01 Zlín
nebo na e-mail:
soutez@oknodokraje.cz
Jméno výherců zveřejníme v srpnovém vydání magazínu Okno do kraje a na internetových
stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci sudoku z dubnového vydání:
Omlouváme se za tiskovou 9 6 8 5 2 4 7 1 3
chybu, v zadání A. Rozhod- 7 3 5 1 9 8 6 4 2
1 2 4 7 3 6 8 5 9
li jsme se odměnit každou 2 5 3 8 4 9 1 7 6
5. správnou odpověď. Všem, 48 79 61 32 56 17 24 93 85
kteří se zúčastnili, děkujeme. 6 4 2 9 7 3 5 8 1
Výherce vysavače: Ladislav 35 18 79 64 81 52 93 26 47
Drábek. Dárkové předměty
obdrží: František Dičér, Bohumila Graclíková,
Petra Koňaříková, Helena Faltusová, Iva Marková,
Mgr. Ludmila Solařová, Ing. Jiří Kotek, Věra Buchtová, Ludmila Veselá, Miroslava Nováková.

VAŠI NEMOVITOST

PRODÁME
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Vyberte si z nabídky více než 200 nemovitostí z celého kraje!

Pomůžeme Vám s koupí, prodejem i financováním nemovitosti. Volejte ZDARMA 800 ZVONEK

(800 986 635)

elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.cz
Babice, Bánov, Bařice-Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov-Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová,
Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk,
Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko-Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov,
Chvalnov-Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany
nad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,
Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice-Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova
Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice-Tetětice, Podhradí, Podhradní
Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění,
Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky,
Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky-Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský Brod,
Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice,
Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice-Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, Žlutava
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QSPEFKOÓQMPDIBNʙ
5FMFGPOOÓMJOLB
Internet
Expres

5BSJGQSPTUVEFOUZ
Tarif
Pohoda

;żÓ[FOÓ,Ř

,ŘNŞTÓŘOŞ

modem 1Kč
WPMOâDINJOVU
;żÓ[FOÓ,Ř
1.měsíc
1SWOÓNŞTÓD[B,Ř
surfování 1Kč
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www.mediaportzlin.cz
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&VSPUFMEBUB&913&4
40 minut zdarma
,ŘNŞTÓŘOŞ
3ZDIMPTUBä.CQT
200
SMS zdarma
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5FMFGPOOÓMJOLB *4%/ *OUFSOFU&YQSFT
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aktivace
1Kč

150 Kč/měsíc
NJOVU
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