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ZLÍN, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KROMĚŘÍŽ, VSETÍN

zlínský
33 °C/34 °C

17 °C/18 °C
Více najdete na adrese
pocasi.idnes.cz

Nabídka kulturních tipů
Kam ve Zlínském kraji vyrazit
do kina Str. B3

Počasí v kraji
HOKEJ Vlach slaví 50 let
Legendární hokejista nyní trénuje
extraligový Zlín Strana B3

FESTIVAL Trnkobraní
Tradiční akce bude na
konci srpna Strana B2

ZLÍNSKÝKRAJ Letošní prázdniny za-
čínají přímo ukázkově. Hned první
víkend by si školáci měli podle před-
povědi užít slunečného počasí i vy-
sokých teplot kolem 35 °C.

Pro ty, kdo se tropům raději vyhý-
bají, přináší MF DNES tipy na pří-
jemný víkend strávený ve stínu.

Do hradů slunce nesvítí
Příjemný chládek najdete o víkendu
uvnitř historických památek. Hrad
Buchlov a hradMalenovice navíc le-
tos začaly s novým prohlídkovým
okruhem, který je uzpůsobený dě-
tem.

Před prohlídkou se s nimi na

Buchlově můžete v neděli schovat
i do hradního sklepení, kde budou
divadelníci z Uherského Hradiště
hrát pohádku.

Horko nebude ani na zámku
v Holešově. Strávit tam můžete celé
dopoledne, nabízí totiž největší vý-
stavu kreseb Josefa Lady za posled-
ních pět let nebo fotografie Jana
Saudka.

Houby rostou právě teď
I když nepatříte mezi skalní přízniv-
ce houbaření, tentokrát si procház-
ku lesem dopřejte. Měli byste si z ní
přinést i první letošní houby. „Mám
zprávy, že rostou,“ potvrdil myko-

log Luděk Hřib z Francovy Lhoty na
Vsetínsku.

Podle odborníků je totiž právě
teď vhodná doba k tomu, aby něja-
kou houbu našel i nezkušený hou-
bař. Ti, kteří nejsou žádní začáteční-
ci, hlásí úlovky v Chřibech, kolem
Lopeníku nebo Vizovic. Před pár
dny totiž hodně pršelo, pak začaly
letní teploty a teď nastává na sběr
dobrá doba.

„Od května rostou kováři a smrko-
vé jsou také občas vidět. V neděli se
do lesa musím podívat,“ plánuje
Hřib.

V akvaparku se nespálíte
Bez obav před slunečními paprsky
se o víkendu můžete vydat do kry-
tých bazénů v kraji. Otevřeno mají
všude. „Jsou skupiny, které se v hor-
ku raději schovají uvnitř,“ řekl ředi-
tel akvaparku v Uherském Hradišti
Vlastimil Skála.

Stín najdete i u hradišťských ven-
kovních bazénů. Na ploše zůstaly
vzrostlé stromy a dětské hřiště je
chráněné velkými slunečníky.

Takové vybavení nemá například
koupaliště Panorama na Jižních Sva-

zích. Tam si raději s sebou vezměte
vlastní slunečník.

Příjemně by díky stromům mělo
být třeba na přehradě Bystřička na
Vsetínsku nebo na koupališti u štěr-
kového jezera v Ostrožské Nové Vsi.

Podle hygieniků je voda v Bystřič-
ce na koupání bezpečná, stejně jako

nádrž v Horní Bečvě nebo Novém
Hrozenkově.

Do kin dorazila Doba ledová
Jako by to distributoři tušili do-
předu. Právě teď poslali do kin čtvr-
té pokračování úspěšného animova-
ného filmu Doba ledová.

„Zchladí mě už ten název a děti
to bude navíc bavit,“ těší se na záži-
tek Lenka Marková ze Zlína.

Film promítá multikino ve Zlíně
celý víkend. Sály jsou klimatizované
a vstupenky jsou stále volné.

Pokud vám klimatizace nedělá
zrovna dobře,můžete zajít na nejno-
vější Dobu ledovou do vsetínského
kina Vatra nebo zlínského Velkého
kina.

„Pan Baťa ho postavil tak dobře,
že chladný vzduch si v tropickém
počasí drží i bez klimatizace,“ láká
vedoucí kina Magdaléna Sokolová.

» Pokračování na straně B2

Krátce
UHERSKÝ BROD

Brod poslal peníze
sportovcům

Zastupitelé v Uherském Brodě roz-
dělovali peníze místním sportov-
ním oddílům. Nejvíce peněz, 65 ti-
síc korun, poslali Českému sportov-
nímu klubu na pořádání tří fotbalo-
vých turnajů. O osm tisíc méně do-
stala TJ Spartak na organizaci tradič-
ních plaveckých a basketbalových
závodů. 39 tisíc korun přijde na účet
České asociaci Sportu pro všechny
na akci Olympijský den pro zdraví,
přehlídku Mládí v tanci a pobytu
a přebor v halové kopané. Další pe-
níze poputují hokejovému klubu, TJ
Sokol Újezdec-Těšov a Orlu. (rb)

ZLÍN

S marihuanou v autě
ujížděl na červenou
Řidiče černého audi, který vezl za-
tímneupřesněnémnožstvímarihua-
ny, honili včera vpodvečer policisté
ve Zlíně. Muž neměl na voze regis-
trační značku a nereagoval na příka-
zy k zastavení. Před policejní hlíd-
kou ujížděl ze Zlína směrem na Ot-
rokovice rychlostí až 180 kilometrů
v hodině, několik křižovatek přejel
na červenou. Policisté ho zastavili
až u nájezdu na dálnici v Otrokovi-
cích. Muž nebyl opilý ani pod vli-
vem drog a uvedl, že ujížděl, proto-
že se bál pokuty. Policisté prověřují,
kdo je majitelem vozu. (ppr)

První prázdninový víkend bude pořádně horký.
Teploty v kraji dosáhnou až 35 stupňů Celsia,
meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu. MF DNES
přináší tipy na místa, kde vám přesto horko nebude.

Konec školního roku

Školáci dostali
vysvědčení, začaly
jim prázdniny
Poslední školní den skončil pro
školáky velmi rychle. Třídní uči-
telé rozdali závěrečná vysvědče-
ní a běhemhodiny už děti odchá-
zely domů. Ve sportovní Základ-
ní škole Emila Zátopka ve Zlíně
ale žáci prvních tříd neodešli
s prázdnou. Někteří dostali kni-
hu za pomoc při sběru starého
papíru. „Všichni udělali za první
rok ve škole obrovský pokrok. Na-
učili se číst, psát a počítat, proto
jsem všem udělila pochvalu,“
řekla učitelka Marie Lipenská.
V pátek rozdávala vysvědčení ve
své třídě 1.A. Po prázdninách se
v ní potká se stejným počtem
dětí jako dosud. Bude jich tedy
28. Včera si všichni kromě tří od-
nesli ze školy vysvědčení se sa-
mými jedničkami. (fuk)

Nejčtenější
na zlin.IDNES.cz
1. Zámky, tvrz i pivovar. Volte
památku, která zaslouží zachránit

2.Soud neprokázal, že policisté
za alkohol odpustili rychlou jízdu

3.Osud 25. budovy ve Zlíně může
ovlivnit posudek, radnice ho nemá

4.Známá zlínská diskotéka Star musí
zavírat už o půlnoci, rozhodlo město

5.Těžba plynu z břidlic je na Valašsku
riziko, tvrdí nový posudek geologů

VALAŠSKÉMEZIŘÍČÍ (mt) Návštěvní-
ci parku v areálu valašskomeziříč-
ského zámkuKinských semohou tě-
šit na novinku. Po téměř čtyřiceti le-
tech tady znovu ožije altán z počát-
ku 20. století.
Dřevěný bohatě vyřezávaný al-

tán neznámého autora, na jehož po-
době byl patrný vliv staveb architek-
ta Dušana Jurkoviče, strhli v roce
1973. Na stejném místě nyní vyros-
te jeho kopie.
Obdélníková stavba o rozměrech

šest krát čtyři metry bude mít také
vyřezávané trámy, zábradlí a cihlo-
vou dlažbu, jen došky na střeše vy-
střídají šindele. Původně sloužila
stavba jako zázemí k tenisovému
kurtu. Ten však už dlouhou dobu
neexistuje a znovu nevznikne, stej-
ně jako kuželkářská dráha.
„K ní totiž chybí veškerá doku-

mentace. I když by ji možná lidé při-
vítali, při její rekonstrukci bychom
se neměli vůbec čeho chytit,“ vy-
světlil Petr Zajíc z radničního odbo-

ru školství, kultury a sportu. Podo-
ba altánu se naopak dochovala ne-
jen ve fotografiích, vmapách byl za-
nesen dokonce i jeho půdorys.
Altán byměl být podle Zajíce po-

slední stavbou z těch, které byly

součástí původního parku. Meziříčí
uvažovalo o znovupostavení altánu
už během rekonstrukce celého par-
ku v letech 2008–2010. Chyběly ale
peníze. Nyní již potřebných 800 ti-
síc korun město s podporou Evrop-
ské unie dohromady dalo.

„Stavět začneme v červenci a udě-
láme všechno pro to, abychom byli
do konce prázdnin hotovi,“ řekl stav-
byvedoucí Robert Pavelka.
Altán by měl být zkolaudován

v říjnu. Přesto ale ještě existujemož-
nost, že se jeho obnova protáhne.
„Poté, co vykopeme základové

pásy, dojde k archeologickému prů-
zkumu,“ upřesnil Pavelka. Na jeho
výsledku pak závisí další postup
prací.
Altán nebude vybavený žádnými

stolky, lavičkami ani židlemi. Ná-
vštěvníci parku jej budoumoci vyu-
žít jako přístřešek v případě nepříz-
nivého počasí, ale i jako místo vzá-
jemných setkání nebo provizorní
hudební pódium.

Tyto články z východní Moravy najdete
na zlin.idnes.cz

Které památky je
třeba zachránit?
Zámky, tvrz i pivovar. V anketě
volte památku, která si zaslouží
zachránit. Celý článek najdete
na zlin.idnes.cz.

„Jsou skupiny lidí, kteří
se v horku raději
schovají uvnitř.“

Vladimír Skála
ředitel akvaparku v Uherském Hradišti

Vysvědčení ve sportovní škole
Foto: Dalibor Glück, MF DNES

Altán Takhle vypadal altán
v zámeckém parku ve valašském
Meziříčí. Teď vznikne jeho kopie.

Foto: Archiv MF DNES

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (iDNES.cz) Díky
pohotovosti vlakového strojvedoucí-
ho a schopnostem policistů se včera
podařilo zabránit tragédii.

Zachránili 60letého muže, který
stál na oblouku železničního mostu
mezi Starým Městem a Uherským
Hradištěm a chystal se skočit. Už
měl na krku i smyčku a lano přivá-
zal ke konstrukci mostu.

Všiml si ho ale strojvedoucí a kon-
taktoval policisty. Těm se podařilo
s mužem balancujícím na vrcholku
mostního oblouku navázat kontakt.

„Jeden z nich vylezl nahoru za
níma začal s nímhovořit,“ vylíčil po-
licejní mluvčí Aleš Mergental.

Po půl hodině se podařilo muže
přesvědčit, aby sundal smyčku z hla-
vy a za asistence policisty a hasiče
sešel dolů. Vzhledem ke svému špat-
némupsychickému stavu byl převe-
zen do psychiatrické léčebny.

zlin.idnes.cz

zlin.idnes.cz

Víkend bude tropický. Zchladí
vás kino, houby nebo jeskyně

Meziříčí obnoví dřevěný altánekSebevrah stál
na mostě, kolem
krku měl smyčku

KAŽDÝ DESÁTÝ Z NÁS JE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ
Přibližně každý desátý obyvatel České republiky (dle dat ČSÚ z r. 2007) má přiznaný sta-
tus osoby se zdravotním postižením (OZP). Zdravotní postižení přináší řadu omezení.
Zvláště v okamžiku vstupu na pracovní trh se toto omezení stává vážnou překážkou.
Zaměstnavatelé vnímají tuto skupinu často jako potenciální problém a ohrožení výkon-
nosti své firmy. Situaci zaměstnávání OZP proto dlouhodobě věnuje zvláštní pozornost
jak stát, tak i řada profesních organizací a zájmových sdružení.
Skupina zdravotně postižených je velmi rozmanitá a kromě vozíčkářů, nevidomých
a neslyšících zahrnuje také skupinu lidí, jejichž postižení není na první pohled příliš
patrné. Astmatici, diabetici nebo třeba lidé s duševním onemocněním - i takoví lidé
obtížně hledají pracovní uplatnění. Významnou pomoc jim může nabídnout pracov-
ní rehabilitace, kterou zabezpečují a financují krajské pobočky Úřadu práce České
republiky (ÚP ČR).
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání pro OZP. Právo na pracovní rehabilitaci má nejen každý člověk uznaný
orgánem sociálního zabezpečení jako invalidní (OZP), ale také ten, kterému byla
invalidita odebrána v posledních 12-ti měsících či člověk dočasně práce neschopný na
základě doporučení ošetřujícího lékaře. Žádost o pracovní rehabilitaci může OZP podat
na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR příslušné podle místa jejího bydliště.
Cílem projektu MPSV ČR, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, je
podpořit rozvoj pracovní rehabilitace v ČR a změnit systém posuzování zdravotního
stavu OZP stanovením okruhu jejich funkčních schopností (ergodiagnostika) a systému
využití jejich disponibilního pracovního potenciálu. Snahou je propojit v tomto regionu
významné partnery podílející se na procesu pracovní rehabilitace (krajská pobočka ÚP
ČR, zaměstnavatelé, zdravotnické zařízení, poradenské a vzdělávací organizace, ne-
ziskové organizace a další subjekty).
Pro více informací se obracejte na dodavatele veřejné zakázky projektu „Regionál-
ní sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (zkr. PREGNET) Vzdělávací společnost
EDOST, s. r. o., www.edost.cz, nebo na internetové stránky www.pracovnirehabilitace.cz
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