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6. 8. 2006
Narozeninová party
Centro Zlín v Malenovicích

Účinkují: Jiří Mádl a Adam Vojtěch,
Petra Černocká, eXjumpers, koncert kapely Fleret
Vyhlášení výherců soutěže  „S Centro Zlín do Karibiku”! 
Program pro děti. Začátek akce v 15 hodin.
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Větší duchovní útěchu slibuje věřícím církev v nemocnicích ve Zlínském kraji. Až na jednu výjimku 

totiž ve zdravotnických zařízeních nemají pacienti možnost se nechat vyzpovídat. Představitelé církve 

chtějí proto tuto skutečnost změnit. Stačí jim k tomu souhlas nemocnic, které o tuto službu zájem pro-

jevily.

Zkušební provoz nového zařízení na odečítání mýtného na dálnicích v České republice započal v kraj-

ském městě. Zlínsko sice nedisponuje ani jedním kilometrem rychlostní komunikace, ale fi rma, která 

je subdodavatelem systému sídlí právě ve Zlíně a pro testy využívá prostory v tamních technických 

službách.

Letošní první případ klíšťové encefalitidy zjistili hygienici v polovině července na Zlínsku. Infekční 

nemocí se nakazil mladý muž, který musel být hospitalizován v nemocnici. Podle krajské hygienické 

stanice ale není v kraji žádné významné ohnisko nakažených klíšťat. Přesto hygienici na rizika spojená 

s onemocněním upozorňují.

Úhyny ryb zaznamenávají kvůli velkým vedrům rybáři v celém Zlínském kraji. Zřejmě nejhůře jsou na 

tom na Valašsku, kde již počátkem července zaznamenali několik uhynulých kusů. Ryby se kvůli vysoké 

teplotě a nízké hladině kyslíku udusily. Teplá voda totiž ztrácí schopnost udržet kyslík.

Po kruté zimě, která zlikvidovala část včelstev ve Zlínském kraji, je na hranici regionu další hrozba. Od 

jihu Moravy se totiž do Zlínského kraje blíží včelí mor. V polovině července byla zamořena oblast v okolí 

Vacenovic na Hodonínsku, sousedící se Zlínským krajem. Pokud mor včelstvo napadne, musí jej chova-

tel spálit. Med však nakažený není a je vhodný ke konzumaci.

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 

v prázdninové dny, kdy se život nás všech alespoň trošku zpomalí, si 

dovolím malé zamyšlení, k němuž pro mě byly impulsem také Dny lidí 

dobré vůle, uskutečněné počátkem července na Velehradě. Byly vzác-

nou příležitostí k setkání mnoha významných osobností a uvědomě-

ní si tradičních hodnot, které v našem regionu vyznáváme, neboť se 

zde předávají z generace na generaci, a díky tomu jsou v nás hluboce 

zakódované. Vyspělost západní civilizace stojí právě na duchovních a 

kulturních pilířích, které před více než tisícovkou let začali mezi zdej-

ším obyvatelstvem srozumitelným jazykem šířit vzdělaní bratři Cyril 

a Metoděj.

Poselství, které přinášeli, padlo zřejmě na velmi úrodnou půdu: křesťanství zde hluboce a pevně zapustilo 

kořeny: silný vztah obyvatel k jeho základním principům významně ovlivňuje charakter života ve Zlín-

ském kraji a dá se říci, že i jeho jistou specifi čnost. Zakonzervování těchto konstantních hodnot se příznivě 

projevuje větší stabilitou rodiny a nižší rozvodovostí, než je tomu v jiných regionech České republiky, ale 

také pracovitostí zdejších lidí, jejich úctou k půdě a ke svěřenému majetku, což je evidentní ze vzhledu 

většiny měst a obcí našeho kraje. 

Vnitřně cítím, že výkon každodenních povinností, vyplývajících z veřejné funkce, ať hejtmanské, staros-

tovské, manažerské či jakékoliv jiné, musí provázet uvědomění si a stálé hledání vyššího smyslu naše-

ho  snažení. Všichni potřebujeme neustálou vnitřní korekci svých činů, morální seberefl exi fungující jako 

kontrolní systém, který hlídá, jestli si počínáme v souladu se zákony, které nepřijímá žádný parlament, 

a přesto jsou dané, neměnné a neodiskutovatelné. 

Právě na Velehradě si můžeme každoročně na začátku léta při oslavě cyrilometodějského svátku a při 

Dnech lidí dobré vůle uvědomit, že křesťanství pomáhá ve společnosti upevňovat ty v dobrém slova 

smyslu konzervativní mravní normy, které v nás probouzejí zájem o okolní svět založený na zodpovědnos-

ti a obětavosti, učí nás soucítit s potřebnými, učí nás také toleranci či schopnosti odpouštět… Právě tyto 

hodnoty musí být jakousi kotvou společnosti, aby v ní významně ovlivňovaly mezilidské vztahy – počínaje 

těmi partnerskými a rodinnými až ke vztahům mezi národy a mezi příslušníky různých vyznání a kultur. To 

je předpoklad příznivého společenského klimatu a tvořivého potenciálu, který má pozitivní vliv na kvalitu 

života nejen v našem regionu. Jestliže si tuto skutečnost uvědomíme a budeme na ní stavět, můžeme tím 

jenom získat...
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Libor Lukáš

Váš hejtman
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ZPRAVODAJSTVÍ

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Kroměříž bude městem stromů
Kroměříž - Vítězem grantového řízení na 

podporu akce Rok stromu se stala Kroměříž. 

Kampaň, kterou vyhlašuje Nadace Partner-

ství, má za cíl propagovat ochranu přírody 

a především zdůrazňovat význam a funkci 

stromů. Obyvatelé Hanáckých Atén se tak 

mohou těšit na nesčetnou řadu zajímavých 

akcí, včetně vysazování nových listnáčů ve 

městě.

Velehradský milion pomůže dětem
Velehrad - Více než milion korun přinesla 

charitativní sbírka, která je již tradiční sou-

částí Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Získa-

né peníze rozdělí organizátoři mezi oceněné 

projekty, Dětské centrum Arpida v Českých 

Budějovicích, Domov Marta v Prostějově 

a Detoxikační centrum Boromejek v Praze. 

Romové úspěšně zvládli kurz
Vsetín – Bezmála šedesát romských spolu-

občanů obdrželo letos osvědčení o absolvo-

vání motivačních kurzů, určených pro méně 

přizpůsobivé obyvatele. Dalších šest desítek 

Romů, bezdomovců i postižených lidí úspěš-

ně zvládlo kurzy práce na počítači. Řada 

z nich si již našla zaměstnání.To je výsle-

dek prvního velkého projektu na podporu 

zaměstnanosti na Valašsku, který ukončila 

křesťanská společnost pro evangelizaci 

a diakonii ELIM. Ne každý účastník však 

nakonec osvědčení obdržel. „Jen motivační 

kurzy navštěvovalo osmdesát osob, kurzy 

práce na počítači celkem jedenasedmdesát,“ 

sdělil ředitel ELIMu Jiří Růžička.

Za cestu autobusem se platí kartou
Kroměříž - Moderní novinku zavedly 

v Kroměříži tamní technické služby. Ty jako 

provozovatel městské hromadné dopravy 

zásadně změnily způsob placení jízdného. 

Místo dosavadních lístků budou nyní pla-

tit cestující prostřednictvím čipové karty. 

„Modernizace odbavovacího systému je 

součástí rozsáhlého projektu bezbariérové 

dopravy v Kroměříži, jehož celkové náklady 

činí 30 milionů korun,“ řekl tiskový mluvčí 

kroměřížské radnice Pavel Zrna. Podobnou 

službu už zavedli někteří autobusoví doprav-

ci v kraji, o placení kartou uvažuje i vedení 

zlínské MHD.

Turisty vodí po horách ekologové
Beskydy, Javorníky - Netradiční, ale pří-

nosný přístup k turistům zvolili letos ochrán-

ci přírody na Valašsku. Pro návštěvníky 

Beskyd a Javorníků připravili totiž vycházky 

po naučných stezkách spojené s odborným 

výkladem o tamní fl oře a fauně.

„Je to náš příspěvek k propagaci turistiky, 

která je šetrná vůči přírodě,“ uvedl jedna-

tel ekologů Milan Orálek. Například okolo 

Valašského Meziříčí, kde mají mimochodem 

ochránci přírody sovu základnu, se nachází 

hned pět takových tras. Ty jsou rozděleny 

podle náročnosti, takže zdatnější turisté 

si mohou zvolit obtížnější trať, ti ostatní 

mohou odpočívat například na naučné 

stezce okolo rybníka, který je zároveň malou 

přírodní rezervací.

Zlín - K oživení kongresové turisti-

ky a urychlení rozvoje vysokého 

školství ve Zlíně přispěje společ-

ný projekt zlínského magistrátu 

a Univerzity Tomáše Bati. Jde 

o stavbu kongresového a univer-

zitního centra na místě někdej-

ších Masarykových škol ve středu 

města. Celkové náklady na vybu-

dování komplexu se pohybují 

kolem miliardy korun. Univer-

zita dokončí svou část na konci 

příštího roku, město pak bude 

fi nišovat zřejmě o rok později. 

Autorkou návrhu je architektka 

a zlínská rodačka Eva Jiřičná.

V univerzitním centru bude pře-

devším knihovna se špičkovým 

technologickým vybavením. 

Právě knihovna je přitom pod-

le rektora Petra Sáhy základním 

kamenem každé univerzity. 

„Kapacita naší knihovny se stává 

nedostatečnou," uvedla kanc-

léřka zlínské univerzity Andrea 

Kadlčíková. Současná knihovna 

ročně vyřídí asi 30.000 výpůjček, 

disponuje více než 33.000 kni-

hami a periodiky a téměř 4000 

ostatních dokumentů. Univerzita 

měla v uplynulém akademickém 

roce více než 8400 studentů. Co 

do počtu studentů se tak zlínská 

univerzita řadí zhruba do středu 

tabulky všech vysokých veřej-

ných škol v České republice. 

Kongresové centrum by pod-

le záměru města mělo pomoci 

oživit kongresovou turistiku 

v regionu. Právě ta by se mohla 

podle odborníků, kteří pro Zlín 

zpracovávají projekt rozvoje 

cestovního ruchu, stát jedním 

z lákadel města. Náměstkyně 

primátora Irena Ondrová uvedla, 

že městu citelně chybí velký sál, 

kde by se mohly konat významné 

kongresy. Jde ale o problém celé-

ho Zlínského kraje, v němž bylo 

na konci loňského roku podle 

Českého statistického úřadu jen 

13 zařízení s možností pořádání 

kongresů. Menší počet byl jen 

v dalších čtyřech krajích.

V kongresovém centru bude 

navíc sídlit Filharmonie Bohusla-

va Martinů a krajská galerie. Měs-

to počítá i s tím, že v komplexu 

vznikne i hotel s nadstandardními 

službami, který vybuduje soukro-

mý investor. I v tomto ohledu kraj 

za průměrem republiky zaostává. 

Dosud zde například neexistuje 

hotel s pěti hvězdičkami, čtyřmi 

se pak může pochlubit zhruba 

desítka zařízení.  (nej)

Špičková knihovna vyroste ve Zlíně

Valašské Meziříčí - Dosud neví-

daným způsobem začnou od 

srpna komunikovat úředníci 

na valašskomeziříčské radnici 

s neslyšícími spoluobčany. 

Ve vzájemném rozhovoru jim 

pomůže malá kamera a on-line 

internetové spojení s překladate-

lem znakové řeči. Neslyšící klient 

se posadí před webovou kame-

ru a ve znakové řeči sdělí svůj 

požadavek vůči úřadu či institu-

ci. Obraz doputuje po internetu 

k tlumočníkovi v Ostravě, který 

zprostředkuje komunikaci mezi 

oběma stranami.

Projekt je součástí programu 

s názvem Pro plný život. Kromě 

školy pro neslyšící se na něm 

podílejí například úřady práce ve 

Vsetíně a Ostravě, Ostravská uni-

verzita a Česká unie neslyšících. 

Použití webové kamery před-

stavuje organizačně, technicky 

i fi nančně jednodušší řešení, než 

kdyby se úředníci a zdravotníci 

měli učit znakovou řeč. „Zlepší se 

také dostupnost našeho úřadu 

a v konečném důsledku i kvalita 

života neslyšících občanů,“ míní 

starosta Valašského Meziříčí Jiří 

Kubeša. 

Ve městě i okolí žije početná 

skupina lidí s tímto zdravotním 

postižením. Jednání s nimi bývá 

dosti složité. Je nutné přizvat 

k němu tlumočníka, který nemu-

sí být právě k dispozici. Většina 

neslyšících proto na úřad vůbec 

nejde. Často tak riskují uplynutí 

různých lhůt a z toho vyplývající 

sankce.  (red)

Neslyšící budou komunikovat přes webovou kameru

V nádrži u Luhačovic
jsou již škodlivé sinice
Zlínský kraj –Zájemci o koupání v pře-

hradě u Luhačovic již musejí počítat 

s výskytem sinic. Hygienici tak cit-

livějším jedincům pobyt ve vodě 

nedoporučují, ostatní by se měli po 

koupání osprchovat. Na ostatních 

vodních plochách ve volné přírodě, 

které hygienici přes léto sledují, je 

kvalita vody dobrá.

Bez problému byla v polovině 

července kvalita vody například 

v přehradě Bystřička, ve štěrkovišti 

v Novém Hrozenkově či v přírod-

ním koupališti v Ostrožské Nové 

Vsi. Aktuální informace o stavu 

vody naleznou zájemci na strán-

kách www.khszlin.cz.

Hygienici pravidelně kontrolují 

i umělá koupaliště v kraji. Jejich pro-

vozovatelé zatím přes vysoký počet 

návštěvníků a tropické teploty žád-

né problémy nezaznamenali. (red)

Tradiční Valašské kumštování se konalo v polovině července ve Valaš-

ských Kloboukách. Již poosmé se jej zúčastnily desítky umělců z celé 

Evropy, kteří přímo na náměstí představovali po dva víkendové dny tra-

diční řemeslné práce.  (kra) foto Michal Kratochvíl
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TÉMA MĚSÍCE

Barum rally Zlín pojede u Baťova mrakodrapu

Zlínský kraj je již desítky let 

tradiční baštou motorismu. 

V regionu vyrostlo několik 

významných automobilových 

závodníků, motocyklistů i navi-

gátorů. Tradičně se zde kona-

jí republikové i mezinárodní 

soutěže, mezi nimiž ale jedna 

výrazně přečnívá. Je to Barum 

rally Zlín, jejíž třicátý šestý roč-

ník se letos opět pojede na Zlín-

sku, Kroměřížsku, Vsetínsku 

i Uherskohradišťsku.

Když v roce 1971 startovali první 

jezdci v tehdy ještě amatérské 

soutěži, netušili, do jaké podo-

by se za tři desítky let „barumka“ 

dostane. Její kvalitu i popularitu 

podtrhl hned další ročník, který 

se jel už jako ofi ciální republi-

kové mistrovství. Diváci u tratí 

po léta obdivovali postupně se 

měnící techniku, od nesmrtel-

ných stotřicítek až po nejsilnější 

vozy specifi kace WRC.

Hlavním lákadlem, které dnes 

nabízí Barum rally Zlín, je ukázka 

špičkového sportu s vozy katego-

rie Super 1600. Diváci jsou zváni 

do Slušovic nebo na atraktivní 

městskou rychlostní zkoušku 

v samotném centru, těsně kolem 

Baťova mrakodrapu.

Letošní Barum rally Zlín měří 602 

km a na posádky čeká celkem 15 

rychlostních zkoušek  v celkové 

délce 259 km. V sobotu a v nedě-

li jsou na programu dvě etapy 

soutěže. Trasa rally je vedena  po 

asfaltovém povrchu různé kvali-

ty. V první etapě posádky čekají 

po zahřívací městské RZ měřené 

úseky Slušovice, Pindula, Troják, 

o den později pak Halenkovice, 

Kudlovice a Komárov. „Přede-

vším sobotní testy jsme výraz-

ně pozměnili. Některé jedeme 

v opačném směru. Shakedown 

bude zcela nový v délce necelých 

čtyř kilometrů,“ upřesnil ředitel 

soutěže Miloslav Regner. 

Největší hvězdou bude domá-

cí Roman Kresta, který pojede 

rally ve voze Ford Fiesta S1600. 

„Svůj start beru jako poděkování 

fanouškům,“ řekl Kresta.

Noční RZ bude delší o kolo 

Velkým tahákem Barum rally Zlín 

se opět stane městská rychlostní 

zkouška, která se pojede v ulicích 

krajského města v pátek 25. srp-

na. Po loňské úspěšné premiéře 

se pořadatelé rozhodli přidat do 

itineráře rally celkem tři okruhy 

v bývalém Baťově areálu.

První vůz do městské RZ odstar-

tuje ve 21 hodin a ulicemi samot-

ného centra města se budou 

nejdříve proplétat posádky s nej-

vyššími startovními čísly. Špička 

startovního pole v čele s největ-

šími favority pojede až na závěr 

pátečního dne. 

Po startu absolvují posádky tři-

krát okruh svitovským areálem 

s průjezdem přes autobusové 

nádraží a poté pokračují po nad-

jezdu k čerpací stanici Aral, kde 

se stočí na starou komunikaci 

po nábřeží, projedou kruhový 

objezd a přes čepkovský most 

dorazí až do cíle,“ uvedl mluvčí 

Barum rally Zlín Roman Ordelt.

Ředitelství bude v sídle kraje

Podpora Zlínského kraje mezi-

národní automobilové soutěži 

Barum rally Zlín je v letošním 

roce opět na vysoké úrovni. Ředi-

telství soutěže bude  stejně jako 

v loňském roce umístěno pří-

mo v sídle Zlínského kraje, tedy 

v budově Baťova mrakodrapu. 

Kraj, stejně jako v předchozích 

ročnících, převzal nad soutěží 

záštitu a podpořil ji také půl mili-

onem korun. Prostřednictvím 

svých organizací, správ a údržeb 

silnic se také podílí na přípravě 

tratí pro soutěž. (kra)

PROGRAM RALLY

Čtvrtek 24. srpna 2006

 15.00 – 20.00 hod. . .  testovací RZ

  (shakedown) 

Pátek 25. srpna 2006

 08.00 – 13.00 hod. . . technická přejímka,

  představení vozidel

 17.00 hod.  . . . . . . . . . slavnostní start rally a městská super RZ

 20.00 hod.  . . . . . . . . . městská RZ Zlín

Sobota 26. srpna 2006

 08.00 hod.  . . . . . . . . . start do 1. etapy

 20.00 hod.  . . . . . . . . . cíl 1. etapy

Neděle 27. srpna 2006

 08.00 hod.  . . . . . . . . . start do 2. etapy

 15.00 hod.  . . . . . . . . . cíl rally,

  vyhlášení výsledků, rozdílení cen

Největší souboje svádějí vozy kategorie S1600. foto: archiv

INZERCE

www.barum.rally.cz
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Zlínský kraj a jeho organizace
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ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZLÍNSKÉHO KRAJE
Zlínský kraj zřizuje v roce 2006 celkem 159 příspěvkových organizací:

Kultura

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Zdravotnictví

Dětské centrum Zlín

Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí

Nemocnice Vsetín

Územní středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Doprava Ředitelství silnic Zlínského kraje, Zlín

Sociální služby

Domov důchodců Burešov, Zlín

Domov důchodců Loučka, Újezd u Valašských Klobouk

Domov důchodců Luhačovice

Domov důchodců Lukov

Domov důchodců Napajedla

Domov na Dubíčku, Slušovice

Domov-penzion pro důchodce Fryšták

Domov-penzion pro důchodce Zlín

Dům sociálních služeb Návojná, Nedašov

Hrádek – zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením, Fryšták

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vsetín

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín

Radost – zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením, Zlín

Sociální služby Uherské Hradiště

Sociální služby Vsetín

Školství

Střední školy

gymnázium 11

gymnázium + střední odborná škola 2

konzervatoř 1

střední škola + vyšší odborná škola 7

odborné učiliště a praktická škola 5

ostatní střední školy  38

Školy pro 

žáky se spec. 
vzdělávacími 
potřebami:

základní škola a mateřská škola pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

20

dětský domov, 

příp. dětský domov a základní škola

12

Další školy 

a školská 

zařízení:

základní umělecká škola 20

domov mládeže 2

dům dětí a mládeže 5

pedagogicko psychologická poradna 4

státní jazyková škola 1

plavecká škola 3

středisko služeb školám a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků

1

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., Zlín

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Zlín

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., Zlín 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín 

Kroměřížská nemocnice, a.s., Kroměříž

Obchodní centrum Zlín, a.s.

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Zlín

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kroměříž 

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Valašské Meziříčí 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o, Zlín

Školní hospodářství, s.r.o., Staré Město

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín

TTT Air, a.s., Holešov 

Uherskohradišťská nemocnice, a.s., Uherské Hradiště

Vsetínská nemocnice, a.s., Vsetín

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE
Zlínský kraj je v roce 2006 zakladatelem nebo spoluvlastníkem celkem 

16 obchodních společností:

ORGANIZACE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj vznikl v lednu 2000 v rámci 

reformy veřejné správy jako jeden ze 

čtrnácti nových krajů České republiky 

podle ústavního zákona č. 347/1997 

Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků. Svoji činnost 

započal o rok později v návaznosti na 

volby do krajského zastupitelstva. Za 

více než pět let aktivní práce si kraj 

dokázal vydobýt svou pozici mezi 

ostatními regiony. 

V současné době má Zlínský kraj 

zásadní vliv na mnoho oblastí bez-

prostředně se dotýkajících života 

každého občana žijícího v regionu. 

Kraj výrazně ovlivňuje chod svých 

zdravotnických, sociálních, školských 

a kulturních zařízení, buduje a udržu-

je komunikace druhé a třetí třídy, 

podílí se na rozvoji cestovního ruchu 

a infrastruktury i ochraně památek. 

Zlínský kraj realizuje a podporuje pro-

jekty, které vedou k zavádění inovací 

a rozvoji podnikání a v neposlední 

řadě připravuje konkrétní programy 

pro příští plánovací období Evropské 

unie 2007 – 2013, kdy by do České 

republiky měly proudit desítky mili-

ard korun ročně. 

Z toho také vyplývá, že má tento 

samosprávný celek dominantní vliv 

na zaměstnanost v regionu. Ve všech 

příspěvkových nebo obchodních 

organizacích,  kde fi guruje Zlínský 

kraj jako zřizovatel, zakladatel či spo-

luvlastník, je zaměstnáno přibližně 

12,6 tisíc lidí. Nejvýznamnější podíl 

na tomto čísle mají školská (5,2 tis.), 

zdravotnická (4,7 tis.) a sociální (1,8 

tis.) zařízení. 

Nepřehlédnutelnou institucí Zlín-

ského kraje je také samotný krajský 

úřad – výkonný orgán kraje, který se 

svými zhruba čtyřmi sty zaměstnanci 

zajišťuje krajské radě a zastupitelstvu 

servis pro jejich rozhodování a napo-

máhá činnosti výborů a komisí. Kraj-

ský úřad také vykonává činnost státní 

správy v přenesené působnosti na 

základě schválených zákonů, zejmé-

na zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení).

Cílem Zlínského kraje je ovlivňovat 

fungování všech těchto organiza-

cí a pracovišť tak, aby občanům 

poskytovaly co nejlepší služby. 

ORGÁNY ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Zlínského kraje 

45 členů vč. rady

Rada Zlínského kraje  

9 členů vč. hejtmana

Hejtman Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 
ředitel, 49 vedoucích a 347 ostatních zaměstnanců

ZK řídí své organizace z Baťova mrakodrapu. foto: Robert Šperka
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UDĚLALI JSME...

Krajské školy se zapojily do 

benefi čního projektu Emil

Zlín – Celkem dvanáct středních 

škol zřizovaných Zlínským krajem 

se zapojilo do benefi čního pro-

jektu Emil, který pomáhá spor-

tovat handicapovaným dětem. 

Za to jim ofi ciálním dopisem 

poděkoval náměstek hejtmana 

zodpovědný za oblast školství 

Josef Slovák. 

Letošní veřejná sbírka Svátek 

s Emilem se konala koncem květ-

na ve 120 městech České repub-

liky, do akce bylo zapojeno 3 980 

studentů z 239 středních škol. 

Celkem se podařilo vybrat 2 380 

987 korun.

„Jsem rád, že se i naše školy do 

tohoto projektu zapojily a chtěl 

bych jim i touto cestou poděko-

vat, pomáhat handicapovaným 

je důležité,“ řekl Josef Slovák.

Vybraná částka ze sbírky 

a z dalších fi nančních příspěvků 

získaných v roce 2006 bude roz-

dělena handicapovaným dětem 

na pravidelném jednání Správní 

rady benefi čního projektu Emil 

koncem roku 2006 dle platné 

metodiky pro daný rok. 

Více informací včetně zmíněné 

metodiky a formulářů pro spor-

tovní kluby handicapovaných 

můžete najít na internetových 

stránkách www.emil-cpt.cz

Zlínský kraj provedl kompletní 

sběr dat

Zlín – Kompletní sběr dat v oblas-

ti své turistické nabídky usku-

tečnil Zlínský kraj. V rámci pro-

jektu společné propagace jeho 

jednotlivých turistických oblastí 

vznikla aktuální potřeba sesbírat 

všechna relevantní data se vzta-

hem k turismu.

„Data jsme sbírali ve dvou eta-

pách a v podstatě jsme během 

tří měsíců obsáhli celý sektor. 

Dnes tak disponujeme komplex-

ní databází turistických atraktivit 

a aktivit, významných kulturních, 

společenských a sportovních 

akcí, tedy kompletní databází 

turistických služeb, včetně služeb 

navazujících,“ dodal krajský radní 

pro cestovní ruch Jindřich Ond-

ruš.

Dalším výstupem pasportizace 

jsou i takzvané zdrojové tex-

ty – popisy nejvýznamnějších 

turistických atraktivit a aktivit, 

které budou sloužit pro tvorbu 

textů krajských i oblastních tis-

kovin. Využívány budou rovněž 

na turistických serverech oblastí 

Zlínského kraje.

Pro potřeby sběru byla vytvořena 

informační místa na celém území 

kraje. Území bylo rozděleno mezi 

13 turistických informačních 

center a díky masivní mediální 

a informační kampani se do sbě-

ru zapojily i soukromé subjekty 

a veřejný sektor. V databázi na 

www.pasportizacezk.cz najdete 

v současnosti informace o 1 277 

gastrozařízeních, k ubytování se 

váže 653 popisů, k obchodům 

491, dopravě 370, sportovištím 

771, památkám 739 a tak by-

chom mohli ve výčtu pokračovat 

dál. 

Celý projekt pasportizace je 

významný i tím, že  spojil dohro-

mady informační centra z celého 

území kraje, která se tak začala 

připravovat na další významný 

projekt – sběr dat a jejich aktu-

alizaci pro potřeby krajského 

turistického informačního por-

tálu. „Také proto jsme se dohodli, 

že ukončením pasportizace sběr 

dat nekončí. Dál budeme přes 

informační centra a internetové 

stránky kraje aktualizovat a dopl-

ňovat data společně se všemi 

aktéry v cestovním ruchu. Ply-

nule tak přejdeme do části rea-

lizace turistického informačního 

portálu, aniž bychom ztratili na 

aktuálnosti a přesnosti,“ uzavřel 

Ondruš.

Vesnicí roku ve Zlínském kraji 

se stala obec Liptál

Zlín – Vesnicí roku ve Zlínském 

kraji se stala obec Liptál na Vse-

tínsku. Výsledky soutěže byly 

vyhlášeny v sídle Zlínského kraje 

– Baťově mrakodrapu za účasti 

hejtmana Libora Lukáše, jeho 

statutárního náměstka Vojtěcha 

Jurčíka a členů hodnotící komise. 

Dalšími oceněnými obcemi se 

staly Újezd, Suchá Loz a Babice.

Soutěže se  zúčastnilo celkem 31 

obcí ze všech čtyř okresů Zlínské-

ho kraje a hodnotitelská komise 

se shodla na hodnocení ve všech 

kategoriích, z čehož vyšlo násle-

dující rozdělení:

Zlatá stuha za celkové vítězství ve Zlín-
ském kraji – Liptál
Modrá stuha za společenský život – Újezd
Zelená stuha za péči o zeleň a životní pro-
středí – Suchá Loz
Bílá stuha za činnost mládeže – Babice
Mimo hlavní kategorie udělila 

komise i speciální ocenění obci 

Suchá Loz za vzorné vedení obec-

ní knihovny a obci Prusinovice za 

vzorné vedení obecní kroniky. 

Zvláštní ocenění bylo uděleno 

také starostovi Valašských Pří-

kaz Stanislavu Chovancovi jako 

osobnosti Programu obnovy 

venkova 2006 a obci Vysoké Pole 

za dynamické využití rozvojové-

ho potenciálu obce.

Zlínský kraj rozdělil ze svého 

rozpočtu obcím v letošním roce 

v rámci Programu obnovy ven-

kova 39,45 milionu korun, což 

je o 8 milionů korun více než 

v loňském roce. Z celkové částky 

bylo více než 28,7 milionu korun 

přímými dotacemi, zbylou část 

tvořily půjčky.

Krajská tripartita jednala 

především o školské politice 

v regionu

Zlín – Rada hospodářské a sociál-

ní dohody, jejíž jednání svolal na 

konec června hejtman Zlínského 

kraje Libor Lukáš, se zabývala pře-

devším školskou politikou a také 

aktuální situací na trhu práce.

„Ve vývoji výchovně-vzdělávací 

soustavy ve Zlínském kraji bude 

zlomový rok 2010, od kterého se 

podle očekávaného demogra-

fi ckého vývoje začnou prudce 

snižovat počty patnácti až osm-

náctiletých, tedy potenciálních 

klientů středoškolských zaříze-

ní ve Zlínském kraji, a na tento 

moment se musíme řádně při-

pravit,“ řekl hejtman Libor Lukáš. 

Rada hospodářské a sociální 

dohody se také zabývala návr-

hem systému podpory vybra-

ných oborů a škol zřizovaných 

Zlínským krajem. 

V této souvislosti doporučila 

orgánům kraje zřídit stálou pra-

covní komisi pro oblast sledo-

vání aspektů demografi ckého 

vývoje a jeho vlivu na regionální 

školství v kontextu s požadavky 

trhu práce. 

Podle hejtmana vyplývá ze situa-

ce na trhu práce například to, že 

největší potřeba zaměstnanců 

se stupněm středního vzdělání 

s výučním listem je trvale u obo-

rů strojírenství a stavebnictví, 

zatím se však příliš nedaří zvýšit 

zájem o studium těchto oborů. 

Předkládaný návrh systému pod-

pory vybraných studijních oborů 

podle jeho názoru směřuje ke 

zvýšení kvality profesní přípravy 

na středních školách a zvýšení 

uplatnitelnosti absolventů na 

trhu práce.
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PŘIPRAVUJEME...

136 tisíc euro půjde na 

výzkum a inovace

Brusel - Projekt SupPort, 

navržený a připravený Zastou-

pením Zlínského kraje v Bru-

selu, schválila Evropská komi-

se. Tento projekt, který bude 

fi nancován v rámci programu 

pro výzkum a technologický 

rozvoj částkou 136 000 Euro, 

bude sloužit k posílení oblasti 

výzkumu a inovací. 

„Schválení projektu považuji 

za další úspěšný krok našeho 

zastoupení v Bruselu. Je důka-

zem toho, jak může mezi-

národní spolupráce přinést 

přímo do regionu konkrétní 

fi nanční prostředky. Navíc je 

velmi přínosné, že se jedná 

o peníze na podporu rozvo-

je hospodářství ve Zlínskem 

kraji, což je jeden z důležitých 

cílů práce našeho bruselského 

zastoupení, “ uvedl hejtman 

Zlínského kraje Libor Lukáš. 

Kraj podpoří zpracování 

územních plánů obcí 

Zlín - Zastupitelstvo Zlínského 

kraje na svém posledním zase-

dání na základě doporučení 

rady Zlínského kraje schváli-

lo přidělení dotací pro obce 

v rámci Podprogramu na pod-

poru zpracování územních 

plánů obcí na území Zlínské-

ho kraje. Mezi 20 přihlášených 

obcí Zlínského kraje o velikos-

ti do dvou tisíc obyvatel byly 

rozděleny tři miliony korun 

z Programového fondu, urče-

né k pořízení první etapy 

nového územního plánu obce 

– průzkumů a rozborů. Podpo-

ry v rozmezí sto až tři sta tisíc 

korun činí maximálně 80% 

nákladů na zpracování pro-

jektu. V rámci minulých dvou 

ročníků podprogramu 18 obcí 

pořídilo úvodní etapu svého 

územního plánu a 18 je v sou-

časné době zpracováváno. 

Průzkumy a rozbory budou 

zpracovány digitálně, v sou-

ladu s metodikou Zlínské-

ho kraje. Tím dojde jednak 

k podpoře zpracování celého 

územního plánu v digitální 

podobě, a jednak budou tato 

data využita pro tvorbu tzv. 

územně-analytických pod-

kladů. Jedná se o nový druh 

územně-plánovacího podkla-

du, který od 1. 1. 2007 zavádí 

nový stavební zákon.
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Rozvojové záměry dbají na přednosti regionu
Strategický rozvoj předsta-

vuje jednu z nejdůležitějších 

oblastí pro budoucnost kraje. 

V rámci krajské rady za tuto 

oblast zodpovídá náměstek 

hejtmana MVDr. Stanislav 

Mišák.

Pane náměstku, jak byste 

defi noval pojem strategický 

rozvoj? 

Je to poměrně složitá otázka 

na to, aby se dala srozumitelně 

vysvětlit na poměrně malém 

prostoru, ale pokusím se o to. 

Zlínský kraj jako veřejnoprávní 

korporace musí mít dlouhodo-

bý výhled toho, jak má příslušné 

území v budoucnosti vypadat. 

Proto musíme přesně znát sou-

časný stav a popsat problémy, 

které jsou slabými stránkami 

regionu. K nim musíme hledat 

řešení. Stejně tak musíme znát 

přednosti, tedy silné stránky, 

které činí náš kraj atraktivní pro 

investování, podnikaní i život 

lidí. Ty musíme naopak využít. 

Samozřejmě musíme také iden-

tifi kovat rizika, která nám mohou 

všechny naše záměry kompli-

kovat. Jde vlastně o poměrně 

složitý proces vydefi nování roz-

vojových priorit, jejichž realizace 

má zlepšit kvalitu života v našem 

regionu ve všech oblastech. Zde 

také chci zdůraznit, že priority 

musí mít své pořadí, protože 

na vše určitě peníze v první fázi 

nebudou. Proto jsou zpracovány 

základní dokumenty, tedy Pro-

gram rozvoje územního obvodu 

Zlínského kraje, územní plán 

kraje a v nich jsou tyto priority 

jasně defi novány. 

Stanovení dlouhodobého roz-

voje je tedy jednou z nejdů-

ležitějších činností Zlínského 

kraje jako instituce?

Znovu podotýkám, že Zlínský 

kraj je třeba vnímat jako veřej-

noprávní korporaci, která vytvá-

ří podmínky pro život a trvale 

udržitelný rozvoj. Je koordiná-

torem aktivit a k tomu využívá 

partnerství se subjekty z kraje, 

s dalšími regiony a institucemi. 

Na rozdíl od fi rem, které plánují  

návratnost investic v horizon-

tu maximálně šesti až osmi let, 

veřejnoprávní instituce, jako 

kraj, města a obce, mají výhled 

delší a návratnost se vnímá jako 

zlepšení podmínek pro vyšší 

kvalitu života, zlepšení pod-

mínek pro udržitelný rozvoj. 

V našem případě je to do roku 

2030 a v některých případech 

i mnohem dále. Proto je třeba 

všechna opatření naplánovat 

v čase a postupně je realizovat.

Jaké jsou tedy základní priori-

ty pro rozvoj Zlínského kraje?

Jednoznačně prioritní je zlepše-

ní dopravní dostupnosti, která 

je palčivým problémem. I přes 

započatou výstavbu dálnice D1 

k našemu regionu nemáme na 

území našeho kraje doposud 

ani metr dálnice nebo rychlost-

ní komunikace, stejně tak není 

dostatečná síť páteřních komuni-

kací. To je samozřejmě problém 

pro potencionální investory, 

naše podnikatele i občany. Proto 

byl jako jeden z prvních strate-

gických dokumentů zpracován 

generel dopravy, který nám dává 

v horizontu téměř 30 let návod, 

jak tuto situaci krok za krokem 

zlepšovat. Tuto prioritu budeme 

samozřejmě významně uplatňo-

vat v plánovacím období Evrop-

ské unie na roky 2007 až 2013, 

kdy se nám otevřou nové mož-

nosti spolufi nancování projektů. 

Proto společně s Olomouckým 

krajem, který je s námi ve svaz-

ku  Region soudržnosti  Střední 

Morava (NUTS II), zpracováváme 

regionální operační program. 

Z celkové částky zhruba 1 miliar-

dy korun pro náš kraj na rok, kte-

rá v něm bude rezervována, by 

na dopravu mělo každoročně jít 

38 procent (380 milionů korun), 

dalších 44 procent (440 milionů 

korun) na integrovaný rozvoj 

měst a obcí, 15 procent (150 

milionů korun) na rozvoj cestov-

ního ruchu a celkem 3 procenta 

(30 milionů) je určeno na tech-

nickou pomoc při přípravě pro-

jektů. To navíc nejsou veškeré 

peníze a subjekty, včetně pod-

nikatelských, budou moci žádat 

také v celostátních tematických 

neboli resortních programech, 

kde bude  šance ucházet se, ale 

pozor v konkurenci celé repub-

liky, ročně o dalších  cca 85mili-

ard korun. Bude na nás na všech, 

jestli i  tyto nabídnuté peníze 

využijeme a dokážeme vytvořit 

smysluplné projekty, které zlepší 

kvalitu života občanů, podpoří 

podnikatelské prostředí a celko-

vě budou náš kraj rozvíjet.

V souvislosti s čerpáním evrop-

ských fi nancí je často pouka-

zováno na přílišnou adminis-

trativní náročnost související 

se získáním podpory. Co o tom 

míníte?

Pokud jde o administrativní pro-

ces, je mým osobním zájmem 

přispět v co největší možné míře 

k odstranění všeho, co získávání 

pomoci komplikuje. Je třeba říci, 

že ten, kdo peníze poskytuje, 

tedy Evropská unie, stanovuje 

základní pravidla. Na nás ale je, 

abychom část těchto pravidel 

vyjednali tak, aby se celý pro-

ces zjednodušil. Nesmíme si 

také čerpání fi nancí kompliko-

vat na nejrůznějších úrovních 

v naší zemi sami, což se dle mého 

názoru stalo. Tím jsme snížili naši 

možnost využít veškeré peníze, 

které byly k dispozici. Co je však 

ještě horší, některé žadatele 

jsme znechutili a ti mohli ztratit 

důvěru v tento systém posky-

tování podpor. To může být 

velkým problémem pro čerpání 

více než 770 miliard korun, kte-

ré pro naši republiku budou na 

plánovací období 2007 až 2013 

k dispozici.

Tyto potencionální žadatele 

tedy bude třeba znovu motivo-

vat a vysvětlovat jim výhody?

Přesně tak, musíme spojit síly 

a veřejnou podporu využít, 

abychom podpořili rozvoj naše-

ho kraje. Jsem přesvědčen, že 

potenciál na to máme. V kraji, 

kde se snoubí valašská praco-

vitost s hanáckou rozvážností 

a slováckým temperamentem 

by bylo chybou se této možnos-

ti nechytit a  nevyužít ji pro co 

nejlepší život lidí. Proto i já osob-

ně jsem připraven tyto složité 

věci vysvětlovat a odpovídat na 

dotazy. A předem děkuji všem, 

kteří mají zájem o rozvoj našeho 

kraje.

Patrik Kamas

Překládka železniční trati kvůli rozšíření silnice 1/49.Překládka železniční trati kvůli rozšíření silnice 1/49. foto: Robert Šperka Významnou stavbou je obchvat Otrokovic.Významnou stavbou je obchvat Otrokovic. foto: Robert Šperka
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Včasná první pomoc 
může zachránit život

Jak je to v reálné situaci?

Jak se vlastně správně zachovat, 

jsme-li účastníky nebo svědky 

závažné dopravní nehody? Pro-

jíždíme-li kolem místa dopravní 

nehody, je naší první povinnos-

tí zastavit na bezpečném místě 

a zapnout výstražné světelné 

zařízení. Neprodleně musí násle-

dovat opatření vedoucí k  včas-

nému varování  ostatních řidičů 

přijíždějících v obou směrech 

k místu nehody, abychom zabrá-

nili řetězové havárii. Vyžadují-li 

to okolnosti, jsme oprávněni 

i k zastavování vozidel! Došlo-

li ke zranění, je třeba okamžitě 

volat profesionální záchranáře. 

Po bleskovém zhodnocení situ-

ace a před podniknutím dalších 

kroků je nezbytné  uvědomit 

si  hrozící rizika a nebezpečí jak 

pro záchrance, tak pro zraněné, 

a podle toho postupovat při tak-

zvané technické první pomoci.

Správný postup bezprostřed-

ně po nehodě

Prioritou je zabránit riziku požá-

ru – nekouřit, vypnout zapalo-

vání, odpojit baterii, u vozidel 

na plynový pohon uzavřít vývod 

plynu, připravit dostupné hasicí 

prostředky. Není–li vidět vyté-

kat benzín, neznamená to, že 

se vozidlo nemůže vznítit! Kou-

ří-li se z motoru, neotvírat napl-

no kapotu, hasit štěrbinou při 

minimálně pootevřené kapo-

tě. Pak je nutné zajistit vozidlo 

proti pohybu – zatáhnout ruční 

brzdu, zařadit rychlostní stu-

peň, improvizovaně zaklínovat 

kola. Vozidlo převrácené na bok 

se nikdy nepokoušet obracet 

na kola. Následuje vyproštění 

a poskytnutí laické první pomo-

ci raněným. Především je nutno 

zachovat klid. Pouze s „chladnou“ 

hlavou uděláme to, co postižený 

nejvíce potřebuje. 

V první řadě musíme vždy mys-

let na další hrozící rizika poraně-

ní, jako jsou ostré plechy vraku 

automobilu, sklo, přepravova-

ná zvířata, nebezpečný náklad. 

Je třeba se ujistit, že nedošlo 

k selhání airbagů.  Je-li tomu tak,  

musíme se pohybovat v bezpeč-

né vzdálenosti, tj. minimálně 

50 cm, od místa jejich uložení. 

Pro následnou manipulaci 

s raněným a jeho vyproštění 

platí dvě základní pravidla: 

1. Prioritu má odstraňování 

nebezpečí od zraněného, a tepr-

ve když to není možné, snažíme 

se raněného vyprostit a přesu-

nout do bezpečí.

2. Nikdy se nepokoušíme mani-

pulovat s raněným sami, když je 

Vážení čtenáři, přinášíme vám již druhou část letního seriálu 
o riziku dopravních nehod na silnicích. V tomto díle vám chce-
me přiblížit nejnutnější postupy při dopravní nehodě. Ne každý 
totiž dokáže zachovat chladnou hlavu a místo toho, aby dokázal 
pomoci zraněnému člověku, mnohdy způsobí svým chováním 
ještě větší problémy a někdy dokonce ohrozí svým nevhod-
ným zásahem i život zraněného. Proto vám dnes přinášíme 
základní pravidla chování přímého svědka dopravní nehody.

nablízku někdo, kdo nám může 

pomoci.

Raněného se snažíme co nej-

rychleji vyprostit tehdy, když 

hrozí požár vozidla nebo v přípa-

dě, kdy je v bezvědomí a  hrozí 

udušení z neprůchodnosti hor-

ních cest dýchacích, nejčastěji 

v důsledku zapadnutí kořene 

jazyka. Zraněným pohybujeme 

tahem vždy v ose jeho těla smě-

rem k naší hlavě. K vyproštění 

z  vozidla použijeme tzv. Raute-

kův hmat – k  sedícímu raněné-

mu přistupujeme zezadu, ucho-

píme ho pod oběma pažemi za 

neporaněné předloktí a táhneme 

ho opatrně na sebe na pokrčené 

stehno, které tvoří podporu pán-

ve raněného. Pomocník oběma 

rukama podepírá dolní končeti-

ny vyprošťovaného. 

Raněného pak uložíme na rovné 

a chráněné místo. Při nehodě s 

více raněnými nejprve všechny 

rychle obejdeme, abychom zís-

kali přehled o rozsahu nehody. 

Prioritně pomáháme především 

těm, kteří nevolají o pomoc a 

jsou v bezvědomí. Nejvíce hluč-

ný postižený obvykle potřebuje 

naši pomoc nejméně.

Jak volat zdravotnickou zách-

rannou službu? 

Tísňovou linku 155 volejte bez 

předvolby z jakéhokoliv telefo-

nu veřejné telefonní sítě, včet-

ně telefonů mobilních. Volání 

je vždy zdarma, u telefonního 

automatu nepotřebujete min-

ce ani telefonní kartu, při volání 

z mobilu nepotřebujete kredit. 

Můžete také použít číslo tísňo-

vého volání 112. Toto tísňové 

číslo lze volat ze všech mobilních 

telefonů bez ohledu na dostup-

nost jednotlivých operátorů 

sítě GSM, není nutná SIM karta 

a hovor  může být uskutečněn 

v cizím jazyce (němčina, anglič-

tina). Vzhledem k tomu, že tís-

ňová linka 112 je obsluhována 

Hasičským záchranným sborem 

ČR a tísňová výzva je teprve  

poté  předávána zdravotnické-

mu operačnímu středisku, může 

volání na číslo 112 představovat 

určité zdržení. V každém případě 

při zavolání na tísňovou linku 

musíme operátorovi sdělit, co se 

stalo – kolik je raněných a zda je 

někdo zaklíněn ve vozidle, zdra-

votní stav postiženého, tj. stav 

vědomí (komunikuje? reaguje?), 

stav dýchání (chrčí, modrá, dý-

chá dobře), zjevná zevní poraně-

ní, kde se to stalo – místo, obec, 

okres, orientační body, číslo silni-

ce, kilometrovník na dálnici, kdo 

volá – vaše jméno a telefonní 

číslo, ze kterého voláte. Telefon 

pokládejte vždy jako poslední 

– vyčkejte na doplňující dotaz 

operátora!

První pomoc je nejdůležitější

Po zavolání zdravotnické 

záchranné služby poskytně-

te první pomoc. Postiženého 

v bezvědomí, pokud spontánně 

dýchá, uložte do stabilizované 

polohy nebo do polohy na boku. 

U zraněných se zástavou dechu 

a/nebo oběhu provádějte umě-

lé dýchání z úst do úst a nepří-

mou masáž srdce až do příjezdu 

zdravotnické záchranné služby. 

Pamatujte, že po 4 - 5 minutách 

dochází u člověka se zástavou 

krevního oběhu k nezvratnému 

poškození mozku, mozková tkáň 

podléhá nezvratným změnám, 

šance na obnovení její činnosti 

po této době jsou již velmi ome-

zené. 

Zdravotnická záchranná služ-

ba potřebuje k dosažení mís-

ta nehody určitý čas, který se 

v závislosti na vzdálenosti, klima-

tických podmínkách a charakte-

ru terénu prodlužuje. Proto často 

jen vy můžete dát postiženému 

se zástavou oběhu šanci na 

přežití.

 MUDr. Jiří Pudil

vedoucí lékař krizového 

plánování a řízení ÚS ZZS ZK

Ilustrační foto.Ilustrační foto. foto: HZS ZK

Rautekův manévr I. Rautekův manévr II.



10 ■ Okno do kraje / srpen 2006

ROZHOVOR

královna československého šansonu, 

vlastním jménem Carmen Farkašová, 

se narodila 20. října 1931 v Bratislavě

vystudovala gymnázium, v odborných 

kurzech i balet a herectví

první angažmá získala v divadle v 

Žilině, byla členkou Slovenského 

národního divadla

od 50. let minulého století žije v Praze, 

prošla divadly Rokoko a Semafor

zahrála si v několika fi lmech

v roce 1967 okouzlila Paříž svým 

vystoupením ve svatyni šansonu 

Olympii, kde získala přezdívku „pražská 

Piaf“

stále koncertuje a chystá se vydat 

novou desku francouzských šansonů

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Hana Hegerová

Hana Hegerová: zpívala bych jazz, ale neumím to
První dáma všech milovníků šansonu z Čech 

i Slovenska, Hana Hegerová, oslaví na podzim 

75. narozeniny. Přesto ještě stále několikrát do 

měsíce opouští milovanou Starou Prahu, aby 

mohla svými koncerty potěšit tisíce fanoušků. 

Do Uherského Hradiště, na 7. CZ – SK HELLO 

JAZZ WEEKEND, přilákala výrazně více obdivo-

vatelů, než mohla místní Reduta pojmout.

Hraje jazz roli ve Vašem hudebním cítění?

Velmi. Já se taky přiznávám, že kdybych to 

uměla, tak zpívám jenom jazz, protože to je 

přenádherný styl. Je plný svobody a radosti 

a taky smutku – ty bluesové věci jsou veli-

ce smutné, ale želbohu to neumím. Ale i ve 

svém koncertu mám takový malý bloček, kde 

zpívám nějakou tu swingovou písničku. A to 

mám hrozně ráda.

Kdy jste přišla na to, že Vašemu srdci je nej-

bližší šanson?

To byla víceméně náhoda, ale zřejmě tím, 

že mám hereckou průpravu, tak pro mě ten 

herecký moment je velmi podstatný. To zna-

mená, že i když jsem zpívala lidovky, tak jsem 

vždycky říkala, že folkloristi by asi neměli ze 

mě radost, protože jsem si to zpívala po svém 

a ne tak, jak se to má. Asi je to tím.

Najde se mezi Vašimi deskami nějaká, kte-

rou máte ráda?

Já vždycky říkám, že jsem světová v tom, že 

jsem vydala nejméně desek, co vůbec zpěvá-

ci vydávají. Ale... já jsem frankofonní, to víte. 

A většinou zpívám přebásněné francouzské 

šansony, z původních českých to byly sema-

forské „šlitrovky“ a pak Hapka a Pavel Kopta. 

Ale nemůžu říct, že by mi jedna deska zvlášť 

přirostla k srdci.

Nechtěla byste se vrátit k fi lmu?

Právě nedávno jsem o tom mluvila v jenom 

interview, že bych to zkusila velmi ráda, jestli 

to ještě umím. Protože všechno si dělám sama 

tak, jak já chci, ale tam bych jednak musela 

respektovat pana režiséra, a taky partnera.

Vaší snad nejslavnější písní je Levandulo-

vá, je levandule Vaší oblíbenou vůní?

Která je moje oblíbená vůně, to Vám samozřej-

mě neřeknu. Ale mám moc ráda levanduli, tu 

si dávám do vany, levanduli nebo rozmarýn. 

A jak víme, levandule uklidňuje a rozmarýn 

zase trošku povzbuzuje.

Jak často koncertujete?

Odsud jedu do Trenčína na festival Pohoda, 

kam mě už léta letoucí volají, ale zatím mi to 

nevyšlo. Pak jedu na čtrnáct dnů na Šumavu, 

kam jezdím pravidelně už mnoho let. V srpnu 

budu doma a doufám, že už nebudou taková 

horka, jako jsou teď a budu si moci zpracová-

vat nějaké nové věci. A stále koncertuji asi tak 

šestkrát do měsíce.

Jaké bude Vaše nové CD? 

Já mám takový sen, že ještě vydám desku 

přebásněných francouzských šansonů, které 

mám doma třeba od roku 1986. A jsou výbor-

né. A ráda bych jako bonus k tomuto cédéčku 

dala písničku z dílny Hapka – Horáček. Původ-

ně jsem to chtěla k těm mým letošním pětase-

dmdesátinám, ale to asi nevyjde. Ale doufám, 

že se toho, moji milí posluchači, dožijete. Že 

toho ještě budu schopná. (dud)

Šansoniérka při rozhovoru pro uherskohradišťskou televizi. foto: Milan Zámečník

INZERCE



Okno do kraje / srpen 2006 ■ 11

KULTURA

Zlínský kraj - Ani o divadelních 

prázdninách nezahálejí herci 

dvou profesionálních kamen-

ných scén ve Zlínském kraji.

Na prestižní mezinárodní diva-

delní festival do Almady v Por-

tugalsku odcestoval 6. červen-

ce herecký soubor Městského 

divadla Zlín, aby tam zahrál 

polovážnou operu Válka mezi 

rozmarýnem a majoránkou. Tu 

ve Zlíně nastudoval na konci 

loňské sezony „čechoportuga-

lec“ František Listopad.

Portugalský festival trvá takřka 

čtrnáct dní a každoročně na něm 

vystoupí kolem dvaceti zahra-

ničních souborů. Pořadatelé 

projevili zájem o zlínské ztvárně-

ní inscenace Válka mezi rozma-

rýnem a majoránkou také proto, 

že jejím autorem je portugalský 

klasik António José da Silva, zva-

ný Žid. „Festival má podobu sku-

tečného setkání mnoha divadel-

ních kultur. Zlínští divadelníci 

tak budou moci konfrontovat 

svou práci s ostatními světový-

mi divadly. Je to poprvé, co se 

vydáváme takto daleko ukázat, 

že se ve Zlíně 

daří kvalitnímu 

divadlu,“ řekl 

ředitel Městské-

ho divadla Zlín 

Antonín Sobek. 

Nelenili ani 

herci ze Slovác-

kého divadla 

v Uherském 

Hradišti a od 1. 

do 6. července 

připravili pro 

divadelní nad-

šence tradiční 

Buchlovské léto. 

V atraktivním prostředí stře-

dověkého hradu Buchlova tak 

odehráli v průběhu několika dní 

dvakrát tragédii Maryša, dvakrát 

oblíbené a nestárnoucí Rychlé 

šípy a dvakrát pohádku pro dět-

ské diváky. (kov)

Herci letos prožívají akční prázdniny
Temperamentní hudbou se rozzářil 
od 21. do 22. července Rožnov pod 
Radhoštěm, kde se konal tradiční, 
veřejností velmi oblíbený mezinárodní 
festival Romská píseň. Na pódiu amfi -
teátru v tamním valašském muzeu se 
představily soubory hudební, taneční 
a pěvecké z Rumunska, Slovenska 
a České republiky. Mimo rom-
skou hudbu, tanec a zpěv se 
návštěvníci mohli seznámit s tra-
dičními romskými řemesly nebo 
ochutnat originální romskou kuchyni.
Páteční program patřil dětským sou-
borům a jeho součástí byla i módní 
přehlídka ručně háčkovaných šatů 
nebo loutkové představení. V sobotu 
festival ofi ciálně zahájil tradiční prů-
vod městem a v hlavním programu se 
pak od 13 hodin představily publiku 
dospělí účinkující – mezi nimi i hvězdy 
Ida Kellarová nebo Antonín Gondolán 
a jeho hosté.

Po Zlíně a Uherském Hradišti se do 
Muzea Kroměřížska přestěhovala 
výstava Když řinčí zbraně, která před-
vádí historické chladné, střelné i palné 
zbraně ze sbírek muzeí Zlínského kraje. 
Řemeslný i technický vývoj jednotli-
vých typů zbraní od pravěku do roku 
1945 zde bude k vidění až do září.

Letní paleta – tak se jmenuje výstava, 
která až do 4. září zdobí stěny Galerie 
Celebra ve vizovickém zámku. Návštěv-
níci zde najdou oleje, kresby a grafi ky 
předních výtvarníků Zlínského kraje 
– Naděždy Čančíkové, Renaty Švecové, 
Táni Havlíčkové a dalších.

Příjemné překvapení čeká na návštěv-
níky zámku v Chropyni. Na pozvání 
hanáckého krále Ječmínka zde Muze-
um Kroměřížska vystavuje díla Jarosla-
va Hovadíka a Vladimíra Franze. Obra-
zy, kresby a sochy krajin budou k vidění 
až do 17. září, denně mimo pondělí od 
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Po celé prázdniny vyrážejí na letní 
turné s muzikálem Balada pro Banditu 
herci z Kroužku divadelních ochotníků 
ve Hvozdné. Tady je jejich srpnový pro-
gram: 4. 8. 20.30 - TJ Sokol Hvozdná, 
11. 8. 20.30 - Areál Na výletišti Sazovi-
ce, 13. 8. 20.30 - TJ Sokol Hvozdná, 18. 
8. 20.30 - Areál VLW Malenovice.

▪

▪

▪

▪

▪

KULTURNÍ STŘÍPKY

Vizovice - Odhadem kolem 20 tisíc fanoušků tvrdé 

rockové a metalové hudby z celého světa zamířilo 

od 13. do 16. července do Vizovic na Zlínsku. Are-

ál místní likérky totiž hostil čtvrtý ročník největší-

ho rockového festivalu v Česku Masters of Rock 

a diváci přijeli i s tak exotických zemí, jako je Jižní 

Korea, Thaiwan nebo Mexiko. 

Při hudebním maratonu se představily přes čtyři 

desítky tuzemských i zahraničních kapel. Hlav-

ními hvězdami třídenní akce byly britská kapela 

Whitesnake, němečtí metalisté Helloween a fi nská 

Apocalyptica, kterou zpěvem doprovodila Marta 

Jandová z kapely Die Happy. 

„Po zkušenostech z loňska jsme zapracovali na 

lepším a větším zázemí pro tisíce příznivců, kteří 

většinou kempují v blízkosti areálu,“ uvedla Marti-

na Benešová z pořádající agentury Pragokoncert. 

Hlavní hlediště v areálu, které pojme až 10.000 

diváků, organizátoři rozšířili o další plochu s kapa-

citou několika tisícovek míst.  (kov)

VIZOVICE ZAŽILY NÁPOR ROCKERŮ

Na „fi lmovku“ míří i Václav Havel
Uherské Hradiště - Festival, který je 

jedinečný svou atmosférou – to 

je Letní fi lmová škola v Uherském 

Hradišti. Každoročně přitáhne na 

Slovácko fi lmové fanoušky z celé 

republiky i Slovenska a najdou se 

i ještě vzdálenější návštěvníci. 

32. ročník Letní fi lmové školy je 

letos věnován člověku, přírodě, 

a především jejich obohacující-

mu vztahu. Od 21. července se 

bude během deseti dnů v Uher-

ském Hradišti promítat 200 celo-

večerních a 150 krátkometráž-

ních fi lmů. Ústřední motiv vztahu 

člověka a přírody ještě zvýrazní 

zaměření na kanadskou kinema-

tografi i. 

V Uherském Hradišti nebudou 

chybět hvězdy. Přehlídku výji-

mečných osobností by měl dopl-

nit například fi lmař Souleymane 

Cissé, jediný africký režisér oce-

něný Zlatou palmou na festiva-

lu v Cannes. Pozvání přijal také 

exprezident Václav Havel, který 

do Uherského Hradiště přijede na 

tři dny, aby mimo jiné představil 

nedokončený projekt dokumen-

taristy Pavla Kouteckého, který 

patnáct let mapoval Havlův poli-

tický i soukromý život.  (kov)

Výstavy ve 3. etáži budovy: 

31.7. – 11. 8. 

Evžen Jecho: Fotografi e

průřez fotografi ckou tvorbou 

14. 8. – 30. 8. Bouřlivé dny

snímky z prostředí světových 

automobilových soutěží

Výstavy ve 13., 14. a 15. etáži: 

do 29. 9.

Výtvarná umění FMK

nejlepší díla studentů programu 

Výtvarná umění FMK UTB Zlín

Výstavy jsou volně přístupné ve 

všední dny od 7 do 17 hodin.

BAŤŮV MRAKODRAP 

Válka mezi rozmarýnem a majoránkou. foto: Archív MDZ

Hradiště patřilo kvalitnímu jazzu
Uherské Hradiště - Již posedmé letní prázdniny 

v Uherském Hradišti kulturně osvěžil v polovině 

července tradiční jazzový festival. V programu pře-

hlídky CZ&SK Hello Jazz Weekend se vnímavému 

publiku představili přední čeští a slovenští hudeb-

níci. Pozvání přijala také česko – slovenská šanso-

nová hvězda Hana Hegerová, která nepatří mezi 

typické představitelky jazzu. Ze Slovenska pozvání 

přijal mimo jiné i Peter Lipa se svojí kapelou. 

Jednotlivé festivalové dny věnovali organizáto-

ři vždy jednomu státu. Ve čtvrtek 13. července 

vystoupili čeští muzikanti. Kromě Hegerové publi-

kum v Redutě slyšelo i valašskomeziříčskou kape-

lu Café La Maňana nebo Robert Balzar Trio. Večer 

vyvrcholil koncertem pravidelného účastníka 

festivalu Dana Bárty. Páteční program představil 

slovenské umělce –BB Band, LP Session, zpěvačku 

Zuzanu Suchánkovou a zmíněného Petera Lipu 

s kapelou. Hudební produkce tradičně doplnila 

také výstava výtvarných děl.  (kov)
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TIP NA VÝLET

POZVÁNKA NA AKCE:

KROMĚŘÍŽSKO

5. 8. 

Woodstock Žopy

přehlídka rockových kapel 

Holešov

kontakt: 604 230 768

5. 8.

Noční koňská show 

Ranč Kostelany

kontakt: 573 367 272,

www.kostelany.cz

5. – 13. 8.

Floria Léto 2006 

prodejní výstava

Věžky u Kroměříže

kontakt: 573 363 033

12. – 13. 8.

Čmelák model show

mezinárodní setkání leteckých 

modelářů 

letiště Holešov

kontakt: 573 394 764, 602 511 320, 

vladimir.zichacek@kr-zlinsky.cz

13. 8.

Hlavní pouť

Svatý Hostýn

kontakt: 573 381 693, matice@

hostyn.cz, www.hostyn.cz

15. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie

Svatý Hostýn

kontakt: 573 381 693, matice@

hostyn.cz, www.hostyn.cz

19. – 20. 8.

Orelská pouť

Svatý Hostýn

kontakt: 573 381 693, matice@

hostyn.cz, www.hostyn.cz

19. 8. 

Rytířská show 

Ranč Kostelany

kontakt: 573 367 272, 

www.kostelany.cz

UHERSKOHRADIŠŤSKO  

30. 7.

Slavnosti brat. Čechů a Slováků 

na Javořině

Javořina

kontakt: 572 551 249

3. 8. - 12. 8.

Mezinárodní malířské 

sympozium

Uherské Hradiště

Klub kultury

12. 8. 

Foklórní dílna 

Uherský Ostroh

Dům dětí a mládeže

kontakt: 572 591 123

ddmuherskyostroh@uhedu.cz

26. – 27. 8.

 „Pod Javorinů“ 

V. ročník festivalu dechových 

hudeb, 80. výročí založení dechové 

hudby Stráňanka

Strání

kontakt: 602 706 376, 

www.strananka.cz

26. 8.

Veteráni moravským Slováckem 

XIII. ročník veterán rallye

Uherské Hradiště

mezinárodní soutěž historických 

vozidel

kontakt: 602 762 805, 518 304 410

VSETÍNSKO

30. 7.

5. Putování po Valašsku – Valaš-

skomeziříčsko

VMP Rožnov pod R.

kontakt:  571 757 111, 

muzeum@vmp.cz, www.vmp.cz

4. – 6. 8.

Jánošíkův dukát

VIII. ročník Mezinárodního festivalu 

slovenského folkloru v ČR

Mistrovství Valašského království 

ve stloukání másla - VI. ročník

VMP Rožnov pod R.

kontakt: 571 757 111, 571 654 494

www.vmp.cz, muzeum@vmp.cz 

3. – 6. 8.

Setkání řezbářů

Vel. Karlovice, muzeum

kontakt: 571 444 039

5. 8.

O nejlepší valašský regál

Velké Karlovice

kontakt: 571 444 038

19. 8. 

17. Valašské folkrockování

VMP Rožnov pod R.

kontakt: 571 757 111, 

muzeum@vmp.cz, www.vmp.cz

19. 8.

II. Valašský orienťák

Cykloorientační závod

Horní Bečva 

kontakt: ladond@seznam.cz

20. 8. 

6. Putování po Valašsku – Vsacko

VMP Rožnov pod R.

Dřevěné městečko

kontakt: 571 757 111, 571 654 494, 

muzeum@vmp.cz, www.vmp.cz

23. – 28. 8.

37. Liptálské slavnosti

mezinárodní folklórní festival

Liptál

kontakt: 603 196 350

ZLÍNSKO

24. – 29. 7.

Festival Janáček a Luhačovice

15. ročník 

Luhačovice

kontakt: 577 133 980

31. 7. – 12. 8.

Letní houslové kursy V. Hudečka

Luhačovice

kontakt: 577 133 980

11. – 13. 8.

Klobucký plážák 2006

4. ročník mezinárodního hudební-

ho festivalu pod širým nebem

Valašské Klobouky 

kontakt: 602 716 738

Brumov - Bylnice 

kontakt: 577 311 150

zubek.emil@dubrava.cz

www.fos.cz

12. 8.

Moravské chodníčky

Setkání souborů ze Slovácka, 

Valašska a Hané

Napajedla 

kontakt: 737 230 565

18. – 20. 8.

Trnkobraní Open Air

Slušovice, letiště Bílá hlína

kontakt: 577 019 168

info@trnkobrani.cz

www.trnkobrani.cz 

19. 8.

O pohár Okna do kraje

amatérský nohejbalový turnaj

přihlášky do 10. 8. 2006

Zlín - u kostela na JS

kontakt: 777 216 996

posledni@dc-art.cz

www.dc-art.cz/posledni

21. – 28. 8.

Divadelní Luhačovice

divadelní přehlídka

Luhačovice

kontakt: 577 133 980

25. – 26. 8.

Mezinárodní mistrovství ČR ve 

stolním tenise 3členných družs-

tev vozíčkářů

Otrokovice hala - Štěrkoviště

kontakt: 577 927 945

26. – 27. 8.

Slavičínská šedesátka

etapový turistický pochod

KčT Slavičín

kontakt: 577 138 251

26. – 27. 8. 

Rytířské slavnosti na hradě

Brumov – Bylnice

kontakt: 577 305 118

25. – 27. 8.

Tradiční vizovické trnkobraní

39. ročník

Vizovice, areál R. Jelínek, a.s.

kontakt: 577 686 123

trnkobrani@rjelinek.cz

www.r.jelinek.cz 
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SPORT

In line hokejisté Prozax Devils Zlín zís-
kali mistrovský titul.  Na extraligovém 
trůnu vystřídali městské rivaly z Refl e-
xu, kteří skončili druzí. Další účastník 
nejvyšší soutěže ze Zlínského kraje, 
tým IHC Uherský Brod, obsadil čtvrté 
místo. Zlínští Ďáblové soutěž ovládli 
s nebývalou suverenitou, když vyhráli 
v sezoně všech 14 utkání. Celkově zís-
kali už svůj čtvrtý titul. „Měli jsme jed-
noznačně mistrovské ambice. Nečekal 
jsem ale, že extraligou projdeme bez 
zaváhání,“ přiznal trenér a manažer 
Devils Ivan Tomaštík. 

Volejbalový klub Fatra Zlín se přihlásil 
do nadcházejícího ročníku extraligy. 
Přihlášku si podalo i zbylých devět 
účastníků. Skončil tak spor mezi kluby 
a Českým volejbalovým svazem, který 
extraligu pořádá. Během něj hrozilo, 
že si kluby založí vlastní soutěž. Na 
schválené podobě extraligy pro příští 
sezonu jim vadilo například zrušení 
baráže nebo zkrácení play off . I přes 
stálé výhrady se ale kluby nakonec do 
extraligy přihlásily. 

Interligové házenkářky Zlína mají 
nového trenéra. Antonína Střelce 
vystřídal na lavičce Jan Hegar. Střelec, 
který Zlín dovedl v předminulé sezoně 
k mistrovskému titulu, bez angažmá 
dlouho nezůstal. Stal se koučem inter-
ligového nováčka z Kunovic. 

Vítězem Grand Prix České republiky 
v petanue se stal Miroslav Kuřimský 
z Kunovic. Ten měl nejpřesnější ruku 
ve fi nálovém turnaji, který se konal 
v Buchlovicích. Do něj se  kvalifi kova-
lo 16 nejlepších hráčů z předchozích 
devíti akcí.

Vítězem mistrovství České republiky 
v dlouhém triatlonu, které hostily 
Otrokovice, se stal domácí závodník 
Petr Vabroušek. Potvrdil tak pozici 
největšího favorita závodu a dlou-
holeté české jedničky. Koncem srpna 
bude Vabroušek reprezentovat na 
mistrovství Evropy v nizozemském 
Almere. 

Fotbalistky Compexu Otrokovice 
budou hrát v novém ročníku první 
ligy pod názvem 1. FC Slovácko. Klub 
se včlenil do struktury uherskohra-
dišťského fotbalového klubu. Podzim 
ještě fotbalistky odehrají na svém 
stadionu v Otrokovicích, poté se pře-
sunou na Širůch ve Starém Městě. 
„Chtěli jsme klub posunout výše, 
proto došlo ke spojení se Slováckem,“ 
vysvětlil důvody fotbalové fůze pre-
zident Compexu Ladislav Kvapil. Ten 
bude ve Slovácku vykonávat funkci 
ředitele pro ženskou složku. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

TURISTI ZAMÍŘILI NA VALAŠSKO

Vsetínsko – Vsetínsko se proměnilo v centrum  

evropské turistiky. Hostilo totiž už 16. ročník 

Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku, 

kterého se zúčastnilo přes 250 milovníků tou-

lek přírodou.

Turisté se sjeli nejen z tuzemska, ale i ze Slo-

venska, Rakouska, Německa, Holandska 

a Belgie. „Během předchozích ročníků se nám 

vykrystalizovala skupina tradičních účastní-

ků,“ prozradil Bohumil Kupka z Klubu českých 

turistů Valašsko Vsetín, který společně se vse-

tínskou radnicí akci organizoval. 

Turisté prožili opravdu sedm pestrých dnů, 

během kterých navštívili celou řadu zajíma-

vých míst nejen Zlínského kraje, ale i Sloven-

ska. Šestnáctý ročník přinesl i jednu výraznou 

novinku. „Tou bylo putování jižním Valašskem, 

během kterého jsme navštívili nově opravený 

hrad v Brumově,“ řekl Kupka.  (dvo)

Zlín hostil hendikepované sportovce
Zlín - Více než osm stovek spor-

tovců s mentálním postižením 

se na začátku července zúčast-

nilo ve Zlíně české letní speciál-

ní olympiády. V deseti sportech 

soutěžící bojovali o 147 sad 

medailí a také o postup na svě-

tovou olympiádu, která se usku-

teční příští rok v Šanghaji. Do 

Číny se probojovali i sportovci 

ze Zlínského kraje.

Sportovní podnik pořádá Čes-

ké hnutí speciálních olympiád 

(ČHSO), které je akreditovaným 

národním programem Special 

Olympics. ČHSO sdružuje více 

než 150 klubů, v nichž působí 

asi 2800 sportovců. Posláním 

hnutí je poskytování příležitostí 

sportovního vyžití lidem s men-

tálním postižením. Program 

založila v 60. letech v USA Eunice 

Kennedyová - Shriverová, sestra 

prezidenta Johna F. Kennedyho.  

Na české letní speciální olym-

piádě sportovci soutěžili v atle-

tických disciplínách, plavání, 

stolním tenisu, cyklistice, fotba-

lu a dalších sportech. Vzhledem 

k tomu, že cílem speciálních 

olympiád je umožnit sportová-

ní všem, připravili pořadatelé 

i sedm přizpůsobených spor-

tů. Jsou koncipovány tak, aby 

umožnily zapojení do sportov-

ních aktivit těm, kteří by jiné dis-

ciplíny nezvládli. 

Olympiády se zúčastnily i spor-

tovní kluby z regionu. Své zástup-

ce do bojů vyslaly například SK 

Duha Zlín, SK Naděje Otrokovice, 

SK Berani Naděje Zlín, SK Světlov 

Bojkovice, Čamlíci Fryšták či Sviš-

ti Otrokovice. Do bojů v Šanghaji 

se zapojí cyklista Michal Kleveta 

(SK Naděje Otrokovice) a plav-

kyně Iveta Pešátová (SK Světlov 

Bojkovice). Náhradníkem je pak 

plavec Marek Šnédar z SK Berani 

Naděje Zlín.

Jediným družstvem z regionu 

byl fotbalový klub SK Duha Zlín. 

Výsledkově se mu ale nedařilo. 

"Je to pro nás poučení. Sjed-

nocená kopaná je v hnutí spe-

ciálních olympiád na opravdu 

vysoké úrovni. Musíme proto 

pokračovat v rozšiřování kádru 

a zkvalitňování zázemí," uvedl 

trenér David Bělůnek. (nej)

Olympijská čísla
814 - celkový počet sportovců

107 - počet klubů 

215 -  dobrovolníci podílející se na organizaci

Vítězové triumf zopakovali. Vítězem pátého 

ročníku otrokovického Tenisového turnaje osob-

ností se stala dvojice Martin Hamrlík, Jaroslav 

Balaštík. Jako vůbec prvním se jim podařilo 

obhájit prvenství, když premiérově triumfovali v 

loňském roce. (dvo) foto: Milan Pospíšil

Holešov -  Nejhorší čas za posled-

ních pět let historie Bikemara-

tonu Drásal ujel vítěz letošního 

13. ročníku Radek Dítě, jezdící 

v barvách stáje Česká spoři-

telna MTB, který dosáhl času 

5:18,39. Například oproti vítězi 

z roku 2003 měl zpoždění téměř 

dvacet minut. Druhé místo 

na trati dlouhé 120 kilometrů 

s celkovým převýšením 3 200 

metrů patřilo Přecechtělovi 

z celku Grisoft XCR, pro bronz si 

mezi osmi sty závodníky dojel 

Trunska z Astransu KL Most. 

Mezi ženami, které tvořily pod-

statně menší část startovního 

pole, se z prvenství radovala 

Alice Nedomlelová z liberecké-

ho Spinfi tu. Trať stejně dlouhou 

a náročnou, jako měli její mužští 

kolegové, zvládla v čase 6:57,09. 

O Bikemaratonu Drásal se už 

od jeho vzniku mluví jako o 

nejtěžším závodu svého druhu 

v České republice. Třináctým 

ročníkem svou pověst rozhodně 

potvrdil. Kromě strmých kop-

ců se závodníci prali i s deštěm 

a blátem. „Bylo to hodně nároč-

né. Jsem rád, že mě nepronásle-

dovaly žádné technické potíže,“ 

konstatoval v cíli vítěz maratonu 

Radek Dítě.

Právě rozbahněné tratě se zale-

kl i Ján Svorada, nejlepší český 

cyklista posledních let a vítěz 

několika etap na prestižních 

Tour de France a Giro ď Italia. 

Přestože byl přihlášen, na startu 

se neobjevil. „Dal přednost lehčí-

mu závodu ve Znojmě,“ vysvětlil 

Svoradovu neúčast v Holešově 

jeden z pořadatelů. (dvo)

S rozbahněnými kopci si nejlépe poradil Radek Dítě
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SOUTĚŽ, KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o bezdrátový telefon a 10 propagačních předmětů.
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodo kraje.cz nebo poštou na adresu: Okno 

do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 31.8.2006. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: bezdrátový telefon – 6. došlá správná 

odpověď, propagační předměty – 5., 20., 30., 40., 60.,70., 120., 130., 200., 201. 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: Ve Zlínském kraji „tajenka č. 1“ „tajenka č. 2“ 

Výherci křížovky z červnového vydání: Hlavní cenu - elektrický zubní kartáček získává: Josef Fajgar.

Trička získávají: Miroslav Machů, František Smetana, Jiřina Skypálová, Helena Rafajová, Dagmar Slezáková, Radka Kupcová, Milada Novosado-

vá, Dagmar Kulendová, Libuše Bajgarová, Miroslava Ryšávková. Tajenka zněla: Okno do kraje – přehled událostí z celého Zlínského kraje.K
Ř

ÍŽ
O

V
K

A

INZERCE

Výherci soutěže z červnového vydání: 

sídlo Zlínského kraje, takzvaný Baťův 

mrakodrap má 16 pater. 

První cenu - digitální osobní váhu 

vyhrává: Jan Molčík. Vstupenku na 

vybrané představení Agentury Velryba 

získávají: Jan Kratina, Marie Šáchová, 

Marie Gajdůšková, František Zálešák, 

Vojtěch Holub.S
O

U
T

Ě
Ž

Soutěž o mikrovlnku a 2 poukazy na konzumaci v cukrárně U mlsné kočky
V sobotu 19. 8. 2006 se uskuteční ve Zlíně u kostela na Jižních 

svazích amatérský turnaj trojic v nohejbalu O pohár Okna 

do kraje. Napište nám, kolik se zúčastnilo týmů a který 

vyhrál. Nejrychlejší správnou odpověď odměníme mikrovln-

nou troubou, další dva v pořadí získají poukaz na konzumaci 

v cukrárně U mlsné kočky ve Zlíně. (Zájemci o účast v turnaji 

mohou kontaktovat organizátora na adrese redakce).

Odpovědi posílejte na adresu:

Okno do kraje,
Pekárenská 42, 760 01 Zlín
nebo na e-mail: soutez@oknodokraje.cz

Jména výherců zveřejníme v říjnovém 
vydání magazínu Okno do kraje a na inter-
netových stránkách 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

elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.cz

INZERCE
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