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  úvodní slovo

Vážení SPOLUOBČAnÉ, 

v tomto měsíci jsme si připomněli 80. výročí letecké havárie, při níž zahynul Tomáš Baťa, zaklada-
tel světově proslulé firmy i našeho „baťovského“ města v zeleni. V nekrologu otištěném v Lidových 
novinách den po tragédii, tedy 13. 7. 1932, napsal Karel Čapek: „Byl to muž; byl z lidí, kterým se 
oblíbeným rčením říká muž stoprocentní. Silný a snad trochu bezohledný; a především optimista. 
Muž naprosto nepodlomený jakoukoliv nedůvěrou v sebe; člověk nerozpolcený, který nemele na-
prázdno, ale silnými zuby překusuje problémy, které leží v linii jeho zájmu.“ A těch problémů řešil 
Tomáš Baťa od chvíle, kdy v roce 1894 založil se svými dvěma sourozenci nevelkou obuvnickou 
dílnu, vskutku nemálo: od nezbytnosti neustále držet krok s rychlým technickým rozvojem přes 
tvrdý boj s konkurencí až po zvládání komplikovaných sociálních otázek.
 nikdy se nebál odvážných průkopnických kroků: u amerického Forda se přiučil umění vést firmu co 
nejefektivněji, v době krize v roce 1922 vyhodil konkurenci ze sedla záplavou levných „baťovek“, 
tlak na enormní intenzitu výkonů v továrnách mírnil zaměstnaneckými výhodami i nadprůměrnými 
platy, nedal se zastrašit povodní, která v roce 1930 málem překazila slibně započatou výstavbu 
otrokovického komplexu, rozhodl se expandovat nejen v evropě, ale i mimo ni, a proto například 
podnikl na přelomu let 1931 a 1932 svou legendární dvouměsíční cestu do Indie… K tomu, aby se 
s tím vším vyrovnal, mu pomáhaly některé jeho osobní vlastnosti a principy jeho podnikatelských 
aktivit, například odvaha riskovat, nesmlouvavá náročnost k sobě i ke spolupracovníkům, velkory-
sost i neústupnost, dravá soutěživost a schopnost uvažovat v celosvětových rozměrech. 
Mladým lidem, na něž se především orientoval, vždycky vštěpoval, že jediná životní pojistka, která 
nezklame, je „chtít něco podnikat, vynalézat, mít chuť k práci a jít za prací“. Jistě stojí za to i dnes 
tento odkaz baťovské podnikavosti, vynalézavosti a pracovitosti respektovat a naplňovat.
                                               věra Kramářová, kronikářka města

Petr vabroušek vyhrál potřetí v řadě

Triumf prožíval s rodinou.  Potřetí v řadě a celko-
vě popáté dokázal Petr Vabroušek, který je mimochodem 
absolventem otrokovického gymnázia, zvítězit v triatlonu 
TUFO-MORAVIAMAN. Za dobu, která se rovná běžné 
pracovní směně, zvládl plaváním, na bicyklu a během pře-
konat vzdálenost 226 kilometrů. Do cíle tradičně dobíhá 
se synem Filipem, letos jej doprovázel i čerstvý přírůstek 
v rodině - dcera Věruška. (ano), foto: anna novoTná
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Zdravý pohyb do škol odstartuje v září
Objevit radost z pohybu, a před-
cházet tak zdravotním i sociál-
ně-patologickým problémům 
mezi dětmi chce otrokovická 
radnice. A zahajuje i konkrétní 
kroky, jak účinně přidat školá-
kům více pohybu.  Od září se 
budou dětem 1. až 4. tříd navště-
vujícím školní družiny ve všech 
třech základních školách věno-
vat vzdělaní trenéři. Budou děti 
odborně vést při zkoušení růz-
norodých sportovních disciplín 
tak, aby je zaujali a naučili je, 
že pohyb je součástí zdravého 
životního stylu. Projekt se týká 
více než pěti set žáků. Náklady 
na trenéry, materiální vybavení 
a odměny pro děti v soutěžích 
hradí radnice, rodiče tedy nebu-
de pohyb dětí stát žádné peníze.

Počínání otrokovické radnice 
kvitují i sportovci, kteří z vlast-
ní iniciativy ustavili Trenérskou 
radu. Ta je garantem odborného 
metodického vedení projektu 
a samotné sportovní výuky. 
„První stupeň základních škol 
je optimální pro začátek práce 
s dětmi, které následně mohou 
přejít do organizovaných oddí-
lů a sportovních klubů. Cílem 
není výkonnostní motivace. 

Půjde především o zvládnutí 
pohybových činností, rozvoj 
všestrannosti a vytvoření vztahu 
ke zdravému pohybu,“ přiblížil 
předseda Trenérské rady Aleš 
Prudký. Do práce Trenérské 
rady se aktivně zapojily nej-
větší sportovní subjekty města 
pracující každodenně s mládeží 
– Panthers Otrokovice, školní 
sportovní klub při ZŠ Máneso-
va, oddíl házené TJ Jiskra Ot-
rokovice, SK Baťov 1930 a FC 
Viktoria Otrokovice. 

„Za součinnosti s vedením 
města Otrokovice vznikl pro-
jekt, který v rámci regionu nemá 
obdoby. Trenérská rada proved-
la výběr kvalifikovaných trené-
rů, kteří mají dlouholetou praxi 
v práci s mládeží podloženou 
nemalými sportovními úspě-
chy,“ dodal Prudký.  Trenérský 
tým čítá osm lidí reprezentu-
jících sporty, jako je atletika, 
házená, fotbal, florbal a vše-
stranné sportovní hry.  Počet 
trenérů na jednotlivých školách 
odpovídá poměrově počtu žáků 
v družinách. V ZŠ Mánesova 
budou působit čtyři, ve zbý-
vajících dvou školách po dvou 
trenérech. Sportovní činnost 

byla v součinnosti s vedením 
jednotlivých škol zakompono-
vána do Školního vzdělávací-
ho programu. Podle určeného 
harmonogramu bude probíhat 
4x týdně od 13.40 do 14.40 ho-
din. Harmonogram je určen tak, 
aby se na každé dítě zahrnuté 
do projektu dostalo minimálně 
1x týdně. „Projekt bude zahájen 
počátkem září a poběží do Vá-
noc podle zpracovaného plánu 
jednotně na všech školách. Tato 
část bude zakončena předvá-
nočními soutěžemi pro všechny 
zúčastněné děti. Poté vyhodnotí 
Trenérská rada i město splnění 
dosažených cílů a rozhodnou se 
o dalším osudu projektu. Pevně 
věřím, že spontánní pohyb dětí 
v otrokovických základních 
školách bude mít úspěch,“ do-
dal předseda Trenérské rady.

Místostarosta Otrokovic Mi-
lan Plesar doplnil, že projekt 
Zdravý pohyb do škol je v sou-
ladu nejen se Školními vzdělá-
vacími programy jednotlivých 
základních škol, ale i s Koncep-
cí státní podpory sportu v České 
republice i evropskou legislati-
vou v oblasti podpory sportu. 
 Pokračování na straně 3

s námi ušetříte,  tel. 800 201 203



Nevšední atmosféru afrického Súdánu 
mohli v červnu zažít obyvatelé i ná-
vštěvníci Otrokovic.   Žáci všech tří 
základních škol si poslechli zajímavosti 
o Súdánu a hlavně o životě a archeolo-
gických nálezech ve vesnici Wad Ben 
Naga, které Otrokovice pomáhají s bu-
dováním zdrojů pitné vody. Žáci ochut-
návali čerstvě praženou cizrnu, kávu 
a ibiškový čaj, zkoušeli psát rákosovým 
perem na dřevěný „sešit“, obdivova-
li nádoby ze suchých tykví, zkoušeli 

súdánské oblečení a nechali si splétat 
copánky od ředitelky základní školy 
v Súdánu paní Thuiry Salih Mohamed 
Adam neboli Súrie. Ta přijela do Ot-
rokovic spolu s honorárním konzulem 
Súdánské republiky Petrem Pelikánem 
a  otrokovickým rodákem, archeologem 
Pavlem Onderkou. Tento muž vede 
od roku 2009 výzkum u vesnice Wad 
Ben Naga a právě on započal spolupráci 
města Otrokovice a súdánské vesnice.  

Poznat vůně a chutě Súdánu ale měli 

možnost i ostatní obyvatelé Otrokovic, 
a to na náměstí 3. května a také při 
přednášce o vykopávkách u Wad Ben 
Naga. 

Memorandum o spolupráci mezi 
městem Otrokovice a súdánskou ves-
ničkou Wad Ben Naga pomáhá v re-
alizaci pomoci jí v oblasti školské, 
kulturní a humanitární v letech 2011 
až 2014. Spolupráce Otrokovic a Wad 
Ben Naga začala na otrokovické ZŠ 
Trávníky.  Jako první se uskutečnil 

sběr hraček a pomůcek pro súdánské 
děti prvního stupně základní školy. 
Žáci i učitelé nashromáždili na 250  
kilogramů materiálu, který archeolo-
gická expedice doručila a za velké po-
zornosti místních obyvatel, oficiálních 
míst i médií předala súdánským školám 
a jejich žákům. Spolupráce na úrovni 
škol pokračuje a jsou do ní zapojeny 
všechny základní školy v Otrokovicích. 
Do dneška nasbírali žáci 800 kilogramů 
hraček. anna novoTná
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ochutnávka súdánských dobrot i kultury v otrokovicích 

Já, já, já! O to, kdo bude moci vyrobit pero z rákosu, psát na dřevěnou tabulku nebo pražit cizrnu, 
byl mezi dětmi velký zájem. Mnoho hlásících se rukou bylo i v ZŠ Trávníky.

súdán na náměstí 3. května. Paní Súrie předváděla kolemjdoucím přípravu kávy. V Súdánu jde 
o každodenní záležitost, při které si lidé dopřejí povzbuzující nápoj z čerstvě pražených a podrcených zrn.

Čočka a cizrna. Otrokovičané mohli ochutnat cizrnové placky a dušenou červenou čočku. Archeo-
log Pavel Onderka (vlevo) přidal k ochutnávce i zajímavosti ze života ve vesnici Wad Ben naga.

Káva chutnala. žáci ZŠ TGM neváhali. Po výzvě k ochutnání kávy, 
která díky pražení na místě provoněla celou jídelnu, zamířili k Súrii.

v zemi pyramid. Archeolog Pavel Onderka provedl návštěvní-
ky přednášky dávným merojským královstvím. 

To je něco. Vlasy spletené do afrických copánků. Tím se mohla 
po besedě o Súdánu pochlubit třeba tato žačka ZŠ Mánesova.



Pátek 22. června byl jedním 
z těch krásných a teplých letních 
dnů v tomto roce. Pro členky 
otrokovického Ženského pěvec-
kého sboru (ŽPS) s dirigentem 
Jaroslavem Zimákem byl tento 
den příjemný ještě jinak. Ženy 
zazpívaly v rámci letního kul-
turního léta pražskému publiku 
a návštěvníkům Valdštejnské 
zahrady, která je součástí Senátu 
Parlamentu ČR. Zahrada Senátu 
se každoročně rozeznívá folklo-
rem a dalšími hudebními žánry, 
kde  soubory z celé ČR mají 
možnost  prezentovat své umění, 
a představit tak svůj kraj.

ŽPS v Senátu  PČR  nezpíval 
poprvé, ale poprvé to bylo v pře-
krásném venkovním prostoru 
Valdštejnské zahrady. Sbor měl 

tu čest zde vystoupit na pozvá-
ní senátorky Jany Juřenčákové 
a představil se hlavně úpravami 
českých, moravských a sloven-
ských lidových písní. Zaujal 
i směsí písní známého české-
ho skladatele Jaroslava Ježka. 
„V loňském roce se v předsálí 
jednacího sálu představilo dva-
náct otrokovických umělců, kteří 
přivezli dřevěné plastiky, obrazy 
i díla z keramiky. Jsem rád, že se 
spolupráce daří rozvíjet a v Se-
nátu mohl zazpívat i Ženský 
pěvecký sbor. I nadále bychom 
chtěli, aby kulturní život ve měs-
tě rozkvétal, a věřím, že spolu-
práce se senátory i umělci nám 
v tom bude pomáhat. Poděková-
ní si zaslouží všichni, co se na or-
ganizaci akce podíleli, a zejména 

členky ŽPS. Díky pečlivé pří-
pravě, vhodně zvolenému reper-
toáru a kvalitnímu pěveckému 
výkonu se jim podařilo úspěšně 
reprezentovat nejen sebe, ale 
i město Otrokovice,“ uvedl sta-
rosta Otrokovic Jaroslav Budek. 
Úspěch byl umocněn také díky 
velkému zájmu posluchačů, kteří 
vytvořili příjemnou atmosfé-
ru během koncertu a odměnili 
bezchybný pěvecký výkon žen 
hlasitým potleskem. Tím si obe-
censtvo vyžádalo dokonce přída-
vek. „Děkujeme vedení města, 
že podpořilo vystoupení  ŽPS  
v Senátu v Praze a významně 
se finančně podílelo na úhradě 
dopravy pro členky sboru i pro 
jeho příznivce z řad otrokovic-
kých občanů. Poděkování patří 
rovněž pracovníkům Otroko-
vické BESEDY, kteří zajistili 
ozvučení a technické zázemí pro 
vystoupení. Děkujeme také Mar-
ku Obdržálkovi, který se podílel 
na úspěchu koncertu hudebním 
doprovodem,“ řekl dirigent a ve-
doucí  ŽPS  Jaroslav Zimák.

 libuše šKrabolová, 
 členka Rady města

OtrOkOvické
nOviny

revitalizace sv části náměstí 3. května – informace 
V dubnu 2012 započaly práce spojené s revitalizací severo-
východní části náměstí 3. května v Otrokovicích. V centru 
města tak vznikne atraktivní plocha, která bude poskytovat 
obyvatelům i návštěvníkům prostředí umožňující ztotožnění 
se s místem, kde žijí a které navštěvují. Proměnou procházejí 
zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení i zeleň. Práce 
budou ukončeny v září 2012. Na investiční akci „Revitali-
zace severovýchodní části náměstí 3. května“ město Otroko-
vice kvalitně připravenými žádostmi a dokumentací získalo 
v rámci ROP EU Střední Morava dotaci ve výši 85% hodnoty 
celého projektu, tedy 10,6 milionu korun za podmínky spolu-
financování zbylých 15 % z rozpočtu města Otrokovice.  
Přehled prací probíhajících v jednotlivých měsících:
duben: zemní práce, zvláštní zakládání, základy, zpevňování 
hornin, úprava podloží a základové spáry, komunikace, trubní 
vedení, ostatní konstrukce a bourací práce, přesun hmot, elek-
tromontáže, přesun suti a vybouraných hmot
květen: zemní práce, komunikace, přesuny hmot
červen: bourací práce, zakládání, komunikace, rekonstrukce 
památníků, přesuny hmot
červenec: bourací práce, zemní práce, základy, rekonstrukce 
památníků, přesun hmot, komunikace, dlažby a předlažby ko-
munikací, sadové úpravy, elektromontáže
srpen: dlažby a předlažby komunikací, dokončovací prá-
ce na zpevněných plochách, úpravy parkové části, instalace 
závlahového systému, sadové úpravy, instalace mobiliáře, 
rekonstrukce zastávky MHD, rozvody veřejného osvětlení, 
vody, elektromontáže   
září – říjen: dokončovací práce, kolaudační řízení
V souvislosti s výstavbou nového náměstí se občanům omlou-
váme za vzniklé komplikace. Každá stavba s sebou bohužel 
přináší během své realizace dočasné zhoršení komfortu a kva-
lity života lidem v nejbližším okolí. Odměnou všem bude pří-
jemný, zelení zaplněný, útulný, a přitom reprezentativní nový 
prostor v centru města určený pro setkávání lidí všech profesí, 
zájmů i generací.
Termín realizace:   23. 4. 2012 - 30. 11. 2012 
Celkové náklady projektu:  17 392 602 Kč
Dotace ROP SM:  10 840 824 Kč
Město Otrokovice:   6 551 778 Kč
Dotační titul: Regionální operační program Střední Morava
Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst
Podoblast podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území  (kru)

Partnerské město Zawadzkie slavilo padesát let
Oslavy padesátého výročí udělení statutu města se konaly 
v červnu v polském partnerském městu Zawadzkie. Vznik měs-
ta připomněla třídenní akce, při které vystoupily soubory míst-
ní, připomínající tradice, i z partnerských měst symbolizující 
prolínání a blízkost národů. Zawadzkie má za partnerská města 
kromě Otrokovic a slovenské Dubnice nad Váhom také němec-
ký Bockenem a ukrajinský Chortkiv, jejichž zástupci si slavnos-
ti také nenechali ujít.  (red) 

otrokovice mají novou veřejnou sprchu
Charita sv. Anežky připravila ve spolupráci s městem Otro-
kovice nový projekt veřejné sprchy v nově zrekonstruova-
ných prostorách tržiště v ulici Havlíčkova. Otevření sprchy 
se uskutečnilo 2. července. Sprcha je určena komukoli, kdo 
se potřebuje umýt, a dostát tak základním hygienickým návy-
kům, které například z důvodů zadluženosti (odpojení vody, 
elektřiny) či jiných důvodů není schopen dodržet.  Za popla-
tek 20 korun může dotyčný prostory sprchy využít po dobu 20 
minut. Charita zajistí provoz prostřednictvím veřejné služby, 
tedy dlouhodobě nezaměstnaných klientů úřadu práce. Ná-
klady na provoz hradí město. Provozní doba veřejné sprchy: 
pondělí 8.30 - 11.30, středa a čtvrtek vždy 16.30 - 18.30 ho-
din. Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele je 
po posouzení sociální situace uživatele pracovníky sociálního 
odboru MěÚ Otrokovice nebo pracovníky Terénního progra-
mu Samaritán možno upustit od výběru poplatku. Zároveň je 
možno prostřednictvím Charitního šatníku Charity sv. Anež-
ky Otrokovice na základě písemné žádosti o vydání oblečení 
zprostředkovat bezplatné použití jednorázového ručníku, pro-
středků osobní hygieny a výměnu šatstva. Výměna šatstva, 
jednorázový ručník a mýdlo jsou v těchto případech zdarma. 

Charitní šatník je s ohledem na dobu prázdnin do 31. 7. 
uzavřen a znovu otevřen bude 2. 8.  Provozní doba charitního 
šatníku: pondělí 8.00 - 10.00, středa 16.00 - 18.00, čtvrtek 
16.00 - 18.00 hodin.  (ano)

aKTuálně Z měsTa

více aKTualIT na www.oTroKovIce.cZ
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Ženský pěvecký sbor zazpíval v senátu České republiky

Program Zdravý pohyb do škol odstartuje v září

Připomínka výročí úmrtí T. bati i heydrichiády

Dokončení ze strany 1
„Pro letošní rok počítáme 
s náklady do 200 tisíc korun 
na dohody o provedení práce li-
cencovaných odborníků, materi-
ální výdaje a uspořádání turnaje 
všech tří škol. Pro příští léta by 
pokračování projektu předsta-
vovalo přibližně 400 tisíc korun 
ročně. Tyto peníze považuji ze 
strany města za velmi dobrou in-
vestici do zdraví a budoucnosti 
mladé generace,“ řekl místosta-
rosta.

Vedení otrokovických základ-
ních škol se shoduje na tom, že 
jde o velmi dobrou myšlenku. 
„S možností rozšířit nabídku po-
hybových aktivit do škol souhla-
sím a plně ji podporuji.  V době, 
kdy značná část dětské populace  
chápe vyplnění volného času 
jen jako dobu, kdy mohou sedět 
u počítače nebo u televize, je 
plán na začlenění tělesné prů-
pravy do činnosti školní družiny 
krokem, který může alespoň část 
dětí přivést k pochopení nutnosti 
pravidelného pohybu. Vzhledem 
k tomu, že cílem je nabídnout 
dětem pohybové vyžití v nej-
různějších formách a přiblížit 
jim jednotlivá sportovní odvět-

ví, je zde možnost podchytit již 
v útlém věku případné talenty 
nebo jen vytvořit pozitivní vztah 
ke sportu a pohybu obecně. Dou-
fám, že projekt pomůže ke zlep-
šení fyzické kondice a zdraví 
našich dětí a že napomůže i bu-
dování kamarádských vztahů 
v dětských kolektivech,“ pouká-
zala ředitelka ZŠ T. G. M. Marta 
Zakopalová.

Vedoucí vychovatelka školní 
družiny ZŠ Mánesova Jarmi-
la Hrabinová vidí věc stejně. 
„V naší školní družině se pohy-
bu nebráníme, naše děti dosahují 
při sportovních soutěžích výraz-
ných úspěchů  - například již ně-
kolik let jsme držiteli putovního 
poháru v kopané ŠD Zlínského 
kraje. Všichni žáci se během 
docházky do školní družiny na-
učí skákat přes lano a švihadlo, 
naučí se házet a chytat míč, učí 
se hrát míčové hry aj. Ale máme 
i úspěchy ve výtvarných sou-
těžích, máme děti, které rády 
tvoří, učí se práci s PC a další. 
Máme vysoko nastavenou laťku, 
práce se nám daří, o čemž svědčí 
vysoký počet přihlášených žáků, 
a v tomto trendu chceme pokra-
čovat. Věřím, že projekt Sport 

do škol nám v tomto pomůže,“ 
uvedla vedoucí vychovatelka. 
„Ač jako sportovec nevypadám, 
fandím každé aktivitě, která při-
spívá k rozvoji tělesné zdatnosti 
dětí. Realizujeme například také 
projekt přeshraniční spolupráce 
Pohyb nás spojuje a vzájemně 
rozvíjí s dalšími třemi škola-
mi - partnerskou Dubnicou nad 
Váhom, Borským Mikulášem 
a Napajedly, máme ve škole 
Asociaci školních sportovních 
klubů a podobně,“ doplnil ředi-
tel ZŠ Mánesova Vratislav Pod-
zimek. 

Že děti potřebují pohybových 
aktivit co nejvíce, je přesvědče-
na i ředitelka ZŠ Trávníky Jana 
Večeřová. „Je dobré, že se pro-
gram týká všech dětí ve škol-
ní družině. Zároveň když jsou 
pohybové aktivity v čase škol-
ní družiny, neklade se nárok 
na další čas dětí,“ vyzdvihla ře-
ditelka.  Matka budoucího dru-
háka Lenka Rotari je zvědavá, 
co projekt přinese. „Každou po-
hybovou aktivitu schvalujeme. 
Pokud děti navíc povedou tre-
néři, kteří tomu rozumějí, mělo 
by to být jedině přínosem,“ míní 
maminka.   anna novoTná

V červnu a červenci si předsta-
vitelé i obyvatelé města připo-
mněli dvě významná výročí. 
V červnu to bylo 70. výročí  
atentátu na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda 
Heydricha spojené s uctěním 
památky československých hr-
dinů, kteří se na atentátu podí-
leli. V červenci pak 80. výročí 
letecké tragédie, při níž zahynul 
obuvník světového významu 
Tomáš Baťa.

Místem pietní akce konané 
18. června byl pomník Josefa 
Valčíka v průmyslovém areálu 
TOMA. Někdejší  zaměstnanec 

otrokovických koželužen Josef 
Valčík sehrál významnou roli 
ve 2. světové válce. Za účast 
na operaci Silver A, která měla 
za cíl udržování spojení s Ang-
lií a předávání důležitých zpráv 
o dění v protektorátu prostřed-
nictvím vysílačky, si vysloužil 
Československý válečný kříž 
za statečnost před nepřítelem. 
Podílel se také na atentátu na za-
stupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha česko-
slovenskými parašutisty Janem 
Kubišem a Josefem Gabčíkem.

Čtvrtek 12. července patřil 
připomínkám odkazu Tomáše 

Bati, a to nejprve v parku před 
Společenským domem, a odpo-
lene u zrenovovaného památní-
ku v areálu TOMA, kde došlo 
před osmdesáti lety k tragické 
letecké havárii. 

Historicky významné události, 
kterou bylo odhalení rekonstru-
ovaného pomníku, se kromě 
zástupců otrokovických politic-
kých stran a společnosti TOMA 
zúčastnili jako čestní hosté čle-
nové Klubu absolventů Baťovy 
školy práce, Klubu přátel his-
torie města Otrokovice, ředitel 
Nadace Tomáše Bati  a kroni-
kářka Otrokovic.  (red)



Podle nařízení EU a novely 
zákona o cestovních dokla-
dech byly zápisy dětí v pa-
sech rodičů platné pouze 
do 26. června 2012.  Po tom-
to datu mohou děti cestovat 
již jen s vlastním cestovním 
dokladem nebo občanským 
průkazem. Ten se nově vy-
dává i dětem mladším 15 let 
a lze jej využít k  cestování 
v EU.  Skončením platnosti 
zápisu dětí v pasech rodičů 
nekončí platnost cestovních 
dokladů rodičů. Požádat o vy-
dání cestovního dokladu lze 
na místně příslušném úřadě 

obce s rozšířenou působnos-
tí dle místa trvalého pobytu. 
Zákonný zástupce dítěte před-
kládá rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz. Žádost se 
pořizuje elektronicky včetně 
pořízení fotografie, a je proto 
nutná i účast dítěte. Správ-
ní poplatek za vydání pasu 
je u dítěte do 15 let 100 Kč, 
v případě vydání občanského 
průkazu osobě mladší 15 let 
50 Kč. Podrobnější informa-
ce poskytne MěÚ Otrokovice 
na tel. 577 680 232-3.  
 bc. marcel nemČeK, 
 vedoucí odboru ev.-správního

Z jednání rady města otrokovice 25. 6. 2012
Rada města se na posledním předprázdninovém jed-
nání zabývala celkem 41 body programu, ke kterým 
přijala usnesení. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti 
k dispozici na internetových stránkách města www.
otrokovice.cz v sekci Dokumenty města. 

Rada města například schválila ve funkci zřizova-
tele Mateřské školy Otrokovice platbu za vzdělávání 
ve školce pro školní rok 2012/2013 ve výši 50 % ze 
skutečných neinvestičních nákladů (ty činily v přede-
šlém roce 1 260 korun), tzn. 630 korun za jedno dítě 
za měsíc při celodenní docházce. Dále rada města 
schválila stanovení platby v oddělení pro děti ve věku 
1–3 let za dítě na měsíc na 2 000 korun. Radní poté 
rozhodli o zachování fungování Domovinky v ulici 
Hlavní 1161 na Trávníkách. Konkrétně rada měs-
ta schválila provozování Domovinky v ulici Hlavní 
1161 od 1. 1. 2013 mimo režim zákona o sociálních 
službách. Radní poté schválili čerpání zálohy příspěv-
ku na krytí prokazatelné ztráty z hospodářské činnosti 
Otrokovické BESEDY ve III. čtvrtletí 2012 ve výši 
2 292 600 korun. Rada města se následně zabývala 

nájemními smlouvami i vyhlášením záměrů na proná-
jem nebytových prostor města i dodatky ke stávajícím 
nájemním smlouvám na městské byty. 

OtrOkOvické
nOviny

Z Jednání rady a  ZasTuPITelsTva měsTa oTroKovIce
4

Změny při cestování s dětmi už platí

Zastupitelé města Otrokovice při červnovém jednání 
projednali 29 bodů programu, k nimž přijali usnese-
ní. Všechna tato usnesení jsou veřejnosti k dispozici 
na internetových stránkách města www.otrokovice.
cz v sekci Dokumenty města. 

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu nezávislé au-
ditorky o výsledku přezkoumání hospodaření a ově-
ření účetní závěrky města Otrokovice za rok 2011 
a schválili závěrečný účet města Otrokovice za rok 
2011 výrokem BEZ VÝHRAD. Dále zastupitelé 
schválili poskytnutí zálohy Základní umělecké škole 
Otrokovice ve výši 91 tisíc korun a dotaci 290 tisíc 
korun Unii Kompas na částečné pokrytí provozních 
nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
v roce 2012. Zastupitelé schválili také dotaci 104 ti-
síc korun ve prospěch občanského sdružení ONYX 
Zlín na pokračování a rozšíření terénního programu 

Z jednání Zastupitelstva města otrokovice 21. 6. 2012

protidrogové prevence v ulicích našeho města. Za-
stupitelé následně svým rozhodnutím poskytli dru-
hou letošní zálohu na dotaci ve prospěch Charity sv. 
Anežky Otrokovice ve výši 510 tisíc korun. Poté se 
zastupitelé zabývali a schválili rámcové financování 
dvou rozvojových projektů, s nimiž se město aktuál-
ně uchází o evropské dotace. 

Konkrétně projekt Modernizace přírodovědných 
učeben otrokovických ZŠ ve výši 5 141 889 ko-
run s uvažovaným zapojením dotace z ROP Střed-
ní Morava 4 370 605 korun a vlastními finančními 
prostředky města ve výši 771 284 korun. Druhým 
zastupiteli města podpořeným projektem je Regio-
nální cyklostezka č. 471 – Páteřní trasa Zlín–Otro-
kovice, úsek Otrokovice s očekávanými celkovými 
náklady 16 404 000 korun, předpokládanou dotací 
z ROP Střední Morava 13 943 400 korun a zapoje-
ním vlastních prostředků města ve výši 2 460 600 ko-
run. O výsledcích obou žádostí o evropskou dotaci 
by mělo být rozhodnuto do konce září 2012.   

 Ing. milan Plesar, místostarosta města

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění poz-
dějších předpisů město Otrokovice vyhlašuje 
výběrové říZení na PronáJem ne-
byTových ProsTor v obJeKTu Č. 
P. 1465, nám. 3. KvěTna, oTroKovIce 
o celkové výměře 88,26 m2, na parcele č. 3057/1 
v k.ú. Otrokovice, kolaudované k účelu nepotravi-
nářské prodejny, za následujících podmínek:
1. doba nájmu: nejdříve od 15. 9. 2012 na dobu 
neurčitou,
2. nájemné:  a) minimálně 1 100 Kč/m2/rok (bez 
DPH), 
b) bude hrazeno čtvrtletně dopředu, nejpozději 
do 5. dne prvního měsíce příslušného čtvrtle-
tí a může být každoročně upraveno o % inflace 
za předcházející rok, které uvádí vždy počátkem      
roku ČSÚ,  
c)  nezahrnuje zálohy na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor,
3. účastník výběrového řízení ve své žádosti uve-
de navrhovanou výši nájemného za m2/rok a účel  
nájmu, 
4. dále účastník výběrového řízení ke své žádosti 
doloží kopii živnostenského oprávnění  nebo kopii 
výpisu z obchodního rejstříku,
5. vítěz výběrového řízení před podpisem smlouvy 
doloží originál potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu 
k ČSSZ, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně 
a celnímu úřadu a čestné prohlášení o bezdlužnos-
ti ve vztahu k městu Otrokovice a městem zříze-
ným organizacím.

 6. V souladu s usnesením č. RMO/41/02/11, ze 
dne 7. 2. 2011, bude součástí nájemní smlouvy 
i závazek, že v pronajímaných nebytových prosto-
rech nebudou umisťovány a provozovány výherní 
hrací přístroje, interaktivní videoloterijní termi-
nály a jiná obdobná technická zařízení umožňu-
jící interaktivní hraní her s peněžitými sázkami 
ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů.
7. Nájemce před podepsáním nájemní smlouvy 
uhradí pronajímateli kauci ve výši čtvrtletního 
nájemného a záloh na služby. Tato kauce bude 
použita v případě, že nájemce nebude platit řádně 
nájem a služby s nájmem  spojené a při ukončení 
nájemního vztahu, po vyrovnání všech závazků, 
bude tato kauce, případně její úměrná část, prona-
jímatelem vrácena nájemci.
8. Uzávěrka výběrového řízení: 15. 8. 2012 
v 10.00 hodin. Výběrové řízení vyhodnocu-
je na neveřejné schůzi Rada města Otrokovice. 
Prohlídku předmětných prostor je nutné pře-
dem dohodnout na tel.: 577 662 313,  případně 
602 788 515 (p. Dohnal). Bližší informace poskyt-
ne Eva Kadlečíková  na tel.: 577 662 317. Nabíd-
ky předají zájemci osobně nebo poštou v zalepené 
obálce s označením: „Výběrové řízení nám. 3. 
května 1465“ na adresu: TEHOS, s. r. o., k rukám 
ředitele, tř. T. Bati 1255, 765 02  Otrokovice.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení 
zrušit a nevybrat žádnou z nabídek.

Děkujeme tímto všem respondentům, kteří odpověděli na Do-
tazník spokojenosti část a), prostřednictvím kterého jsme 
zjišťovali názory občanů na prostředí Městského úřadu Otro-
kovice. Vyhodnocení této části dotazníku, včetně odpovědí 
starosty města na některé připomínky uvedené v dotaznících, 
bude součástí srpnového vydání Otrokovických novin. Sou-
časně bude také zveřejněna další část dotazníku týkající se 
názorů na úřední hodiny MěÚ Otrokovice. 
  lenka odsTrČIlová, manažerka systému řízení kvality

Poděkování

Tehos s. r. o., IČ: 60731729, 
se sídlem Otrokovice, tř. To-
máše Bati 1255, PSČ 765 02, 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce vedou-
cí sTředIsKa sPráva 
nemovITosTí. Předmět 
činnosti obchodní společnosti je 
uveden ve výpisu z obchodního 
rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 
17511 (www.justice.cz), kde lze 
ve sbírce listin nalézt i platné 
znění Zakladatelské listiny ob-
chodní společnosti. Středisko 
správa nemovitostí zabezpečuje 
správu nemovitostí v Otrokovi-
cích, tj. bytů, nebytových pro-
stor, sportovní haly, městského 
koupaliště, Rekreační oblasti 
Štěrkoviště, Sportovního areálu 
Baťov, základních a mateřských 
škol v Otrokovicích, in-line drá-
hy a kanalizace. 
místo výkonu práce: Otroko-
vice
nástup do zaměstnání: 1. 1. 
2013

Požadavky: Vzdělání: nejvyšší 
dosažené vzdělání VŠ s tím, že 
min. středoškolské  vzdělání je 
požadováno stavebního zaměře-
ní. Praxe minimálně 5 let v obo-
ru, úplná způsobilost k právním 
úkonům, trestní bezúhonnost. 
Základní orientace v rozpoč-
tovém účetnictví, uživatelská 
znalost práce s PC (MS Office), 
dobré organizační a komunikač-
ní schopnosti. Schopnost řídit 
kolektiv, samostatný a iniciativ-
ní přístup k plnění úkolů, řidič-
ský průkaz skupiny B.

uchazeči předloží písem-
nou přihlášku do výběrového 
řízení, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: jméno, příjme-
ní, titul, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo bydli-
ště, číslo občanského průkazu, 
souhlas s využitím osobních 
údajů uchazeče pro účely výbě-
rového řízení, kontaktní spojení 
(telefon, e-mail), datum a pod-
pis uchazeče.

K písemné přihlášce ucha-

zeči doloží: motivační dopis, 
strukturovaný životopis zamě-
řený na údaje o průběhu do-
savadních zaměstnání, praxi, 
odborných znalostech a doved-
nostech, originál výpisu z evi-
dence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce, ověřené kopie 
dokladů o vzdělání (SŠ + VŠ), 
čestné prohlášení o bezdlužnos-
ti. 

Přihlášky k výběrovému ří-
zení doručte nejpozději do 3. 8. 
2012 do 14.00 hodin v zalepe-
né obálce označené heslem „VŘ 
vedoucí SN“ na adresu: TEHOS 
s. r. o., k rukám ved. person. 
odd., tř.  Tomáše Bati 1255, 
765 02  Otrokovice. 

vyhlašovatel si vyhrazu-
je právo nevybrat žádného 
z uchazečů, výběrové řízení 
zrušit a případně vyhlásit 
nové výběrové řízení. O vý-
sledku výběrového řízení budou 
přihlášení uchazeči písemně in-
formováni nejpozději do 24. 8. 
2012.

www.enjoy-‐english.cz
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Oznámení termínu uzávěrky 
58. kola výběru zájemců o úvěr 
z Fondu rozvoje bydlení. 
Správní rada Fondu rozvoje by-
dlení ve smyslu článku 6 vnitř-
ního předpisu města Otrokovi-
ce VN/32/2011/ZMO Zásady 
pro poskytování úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení, schváleného 
usnesením č. ZMO/131/12/11, 
stanoví termín uzávěrky pro 

podání žádostí 58. kola výbě-
rového řízení na 30. září 2012. 
Formuláře k podání žádosti 
spolu s výpisem z uvedeného 
předpisu jsou k dispozici v in-
formacích Městského úřadu 
Otrokovice (budova č. 1). Zde 
se také vyplněné žádosti podá-
vají. mgr. Jaroslav budeK
 předseda Správní rady
  Fondu rozvoje bydlení

Zájemcům o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

JUDr. StaniSlav zenáhlík
advokát

sídlo: nám. 3. května 35, otrokovice
www.zenahlik-advokat.cz, tel.: 775 680 908
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Sedmadvacetiletý Petr Fol-
Týn zvaný medvěd je skautem 
od roku 1994. Je zaměstnaný 
ve strojírenství, ve volném čase 
ale zabrán do vedení otroko-
vického skautského střediska. 
„Říká se: jednou skautem, na-
vždy skautem,“ je přesvědčený 
Medvěd.
co v dnešní době může skau-
ting dětem dát? 
Doba se mění a s ní i skauting.
Ovšem ne jeho poslání, principy 
a zásady. To, co dříve nabízel 
pouze skauting, dnes nabízí dě-
tem kdekdo. Škola, kroužky, jiná 
občanská sdružení. Skauting je 
ale jedinečný právě svými vý-
chovnými metodami. Skauting 
dává příležitost k všestrannému 
rozvoji. Dává možnost být čle-
nem party. Televizi nebo počítač  
skauting nikdy nenahradí. Může 
tyto prostředky pouze využít 
k naplnění svých cílů a poslání.
Kdy může zájemce začít chodit 
do skautu? 
Skauting je určen pro děti 
od šesti let, horní hranice není. 
Vznikají ale už i oddíly předško-
láků. A pokud má někdo rodiče 
oba skauty, je skautem vlastně 
od narození, znám pár takových. 
Pravidelné oddílové schůzky 
jsou každý týden a trvají 1,5–2 
hodiny. A skautský rok je podob-

ný jako ten školní. V září začíná-
me, v červnu končíme a o prázd-
ninách máme tábor.
Jaké vlastnosti má mít skaut? 
myslíte si, že dokáže organi-
zace natolik vštípit skautské 
zásady, že se jimi bývalí skauti 
řídí i v dalším životě? 
Jaké vlastnosti má mít skaut, říká 
skautský zákon. Říká se: jed-
nou skautem, navždy skautem. 
Jestliže někdo prošel skautskou 
výchovou - tím nemyslím, že 
chodil do skautu rok, ale třeba 
pět, deset let - bezesporu ho toto 
období nějak poznamená. Aby 
člověk ctil skautské zásady a do-
držoval skautský zákon, nemusí 
být nutně členem skautské orga-
nizace. Ta dává pouze příležitost 
být skautem. Důkazem toho jsou 
stovky a stovky příběhů lidí, 
kteří byli skauty. Napadá mě 
například projekt www.skauts-
kestoleti.cz.
na jaké činnosti se mohou těšit 
zájemci o členství ve skautu? 
Činnost je velmi pestrá, liší se 
podle pohlaví i podle věku, je 
závislá na ročním období. V tep-
lých měsících se věnujeme příro-
dě, pobytu v ní a jejímu poznává-
ní a ochraně. V zimních měsících 
zase více tvoříme. Rukama i hla-
vou. Schůzky jsou protkány 
pohybem, zábavou i vzděláním. 

Děti se učí spolupracovat a tvořit 
v týmu. Zároveň se každý může 
rozvíjet v tom, co je mu vlastní. 
Jaké akce může otrokovický 
skaut zažít během roku? 
Když to vezmu od září, tak 
na podzim bývá větší celostře-
disková výprava pro všechny 
oddíly na celý víkend na někte-
rou ze skautských základen či 
na zajímavé místo. V listopa-
du pořádáme noční městskou 
hru pro veřejnost „Zlaté oči“. 
Kolem Vánoc to bývají vánoč-
ní tvořivé dílny a  roznášení 
betlémského světla. Na začát-
ku roku pořádáme netradiční 

soutěž pro naše členy Zima jak 
ji neznáte. Brzo na jaře bývá 
další celostředisková výprava, 
tentokrát tradičně na základnu 
„Eliška“ u Fryštáku, kde jsme 
byli letos již posedmé. V dubnu 
jezdíme do Beskyd ke skautské 
mohyle Ivančena. To je výčet 
jen těch větších akcí. Zpravidla 
bývá každý měsíc nějaká spo-
lečná a několik dalších mají jed-
notlivé oddíly. Vše je završeno 
letním táborem v červenci. Letos 
jsme byli u Držkové.
daří se skautingu v otrokovi-
cích? 
Za sedm let, kdy jsem vedoucím 

střediska, se nám dařilo růz-
ně. Dalo by se říct, že jsme teď 
na pomyslné sinusoidě někde 
napůl cesty mezi vrcholem a bo-
dem nula. V mnoha ohledech 
jsme se posunuli a zlepšili tím, 
jak jako vedoucí sbíráme zku-
šenosti. Pozoruju ale, že nám, 
jak se říká, trochu dochází šťáva. 
Přesto se snažíme vytvářet plno-
hodnotný program a nepolevo-
vat v nárocích na jeho úroveň. 
Členská základna se v Otroko-
vicích několik posledních let po-
hybuje okolo padesátky. A děti 
se střídají. Nové stále přicházejí, 
ale zároveň ti odrostlí, kteří už si 
našli jiné zájmy, odcházejí. Náš 
největší problém je teď výchova 
nových vedoucích. Naproti tomu 
v celorepublikovém měřítku 
za posledníci pět let ročně při-
bude  téměř 1000 nových členů, 
a Junák tak má v současnosti čle-
nů přibližně 46 tisíc.
spolupracujete i s jinými orga-
nizacemi ve městě? 
Ano, a spolupráce jsou na různé 
úrovni. Většinou závisle na tom, 
že v daných organizacích půso-
bí někdo z našich přátel nebo 
známých. Český červený kříž, 
DDM Sluníčko, Oyate Woape 
– Indiáni (TOM), KVH Maxim, 
dobrovolní hasiči. 
 anna novoTná
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otrokovický skauting slaví 78 let, v penzi ale rozhodně není

Probírám se stohem skautských 
oddílových a družinových kro-
nik (bohužel většinou značně 
poničených záplavovými a po-
vodňovými vodami), listuji de-
sítkami zajímavých dokumentů 
včetně stručného nástinu historie 
otrokovického skautingu z pera 
jeho zakladatele Josefa Šivela; 
prohlížím stovky už vybledlých 
fotografií a vtipných kresbiček 
zachycujících zálesáckou ro-
mantiku skautských táborů – 
a vzpomínám…

Vzpomínám na „100 let 
českého skautingu“ (a 90 let 
skautingu na Zlínsku), jak je 
zachytila inspirativní květnová 
výstava instalovaná ve vestibulu 
Městského divadla Zlín. Defilují 
přede mnou otcové-zakladatelé 
tohoto hnutí Robert Baden-Po-
well, Ernest T. Seton a Antonín 
Benjamin Svojsík; znovu obdi-
vuji promyšlený systém skaut-
ských mravních zásad, opět se 
nechávám strhnout nadšenou at-
mosférou mezinárodních skaut-
ských setkání – Jamboree (toho 
posledního, konaného r. 2011 
ve městě Rinkaby, se zúčastnil 
i můj syn Ivo s rodinou při svém 
putování Švédskem).

Především však vzpomínám 
na 78 let skautingu v Otrokovi-
cích, kde jej v říjnu 1934 založil 
(za přispění učitele Hofmana) 
už zmíněný bratr Šivel. Historie 
otrokovického střediska, které 
právem nese jeho jméno, je plná 
dramatických zvratů odrážejí-
cích dění v celé zemi. Po slib-
ném vývoji ve 30. letech násle-
duje rozpuštění Junáka nacisty 

v r. 1940. Mnozí jeho členové 
se zapojují do odbojových sku-
pin a obětují v tomto boji i své 
životy; otrokovičtí skauti do-
dnes jezdívají na jaře k mohyle 
na Ivančeně uctít památku těch, 
kteří tam byli postříleni těsně 
před koncem války – v dubnu 
1945. Už v květnu téhož roku 
Josef Šivel obnovuje činnost ot-
rokovického střediska a se svý-
mi oddílovými vedoucími při-
pravuje přitažlivý program pro 
neuvěřitelných 850–900 skautů, 
skautek, Vlčat a Světlušek. Byla 
jsem tehdy členkou legendární-
ho 1. oddílu skautek a dodnes 
vzpomínám na prosluněný tábor 
na Salaši v r. 1947 i na bezútěšně 
propršený na Rusavě o rok poz-
ději, na „skautskou svatbu“ Eliš-
ky a Emila, pořád se usmívám 
při vzpomínce na naše skvělé 
rádkyně Helenku a Irenku, ještě 
si vybavuji svůj tehdejší obdiv 
k tábornickým zkušenostem ve-
doucích Joba a Čvacha, jejichž 
civilní jména jsem už dávno za-
pomněla…

Po několika letech vonících 
táborovými ohni a jehličím při-
chází nejprve zákaz celostátního 
junáckého sněmu, který se měl 
konat 28.–29. X. 1948, a pak v r. 
1950 rozpuštění celé organizace. 
Nová naděje se rodí až s praž-
ským jarem roku 1968: nestár-
noucí Josef Šivel rozjíždí činnost 
Junáka v Otrokovicích potřetí: 
svolává bývalé činovníky, se-
znamuje děti ve školách s princi-
py skautování, organizuje stavbu 
klubovny u veslařské loděnice 
z materiálu získaného ze staré 

školní jídelny. Zaregistrováno 
tehdy bylo 280 dětí, ale jejich 
radost trvala jen pár měsíců; rok 
1970 tvrdě zavelel: ODTROU-
BENO všem nadějím!  

A opět uplynuly dvě dekády; 
Šivelova hlava je už sice docela 
šedivá, ale jeho skautský duch 
pořád bojovně mladý: již v pro-
sinci 1989 opět svolává staré 
harcovníky, počátkem roku 1990 
organizuje kurz pro nové činov-
níky, rve se za navrácení skaut-
ské klubovny – a teprve pak pře-
dává vedení střediska mladším.

Současná skautská genera-
ce se musela vypořádat nejen 
s ničivými důsledky záplavy 
1997 (dřevěná klubovna byla 
tehdy stržena, avšak obětavou 
prací mnoha dobrovolníků brzy 
vyrostla nová), ale také se změ-
nou životního stylu i s bohatou 
nabídkou volnočasových aktivit 
od jiných organizací. A přece 
středisko (pod vedením Petra 
Foltýna – Medvěda) pořád žije: 
jeho pět desítek členů jezdí stej-
ně jako jejich předchůdci na tá-
bory bez televize a hamburgerů, 
čistí na jaře Dřevnici a v prosinci 
roznáší betlémské světlo, zažívá 
spoustu legrace při víkendových 
výletech, učí se postavit pořádné 
ohniště, uzlovat i signalizovat, 
poskytovat ochranu slabším – 
prostě ŽÍT NAPLNO…

Zavírám staré skautské kro-
niky a věřím, že výzva skautské 
hymny „Junáci, vzhůru, volá 
den…!“ dolétne i k dalším po-
kolením.
         věra Kramářová, 
 kronikářka města 

Junáci, vzhůru, volá den…! 

Příroda, kamarádi, výpravy za poznáním. To zlákalo do skautských 
stejnokrojů mladé Otrokovičany. „Líbí se mi tady. Mám rád přírodu 
a lezení po skalách,“ svěřil se například jedenáctiletý Michal Hosta-
ša. Je ve skautu dva roky, stejně jako osmiletý Lukáš Kolaja zvaný 
Špunt. „Přivedl mě sem Michal, jsme kámoši. Taky mě baví příroda,“ 
neváhal s odpovědí. Kamarádky a zábavu oceňuje na skautském spo-
lečenství jedenáctiletá Nela Šimová. „Jezdíme spolu na různé tábory 
a kempy,“ doplňuje. Už čtyři roky chodí do Junáka jedenáctiletá Ane-
ta „Frolina“ Frolcová. Tu baví jak táboření, tak i podnikání různých 
výprav i akce v klubovně. Vedoucí dívčího oddílu, nyní pětadvace-
tiletou Zuzanu „Lišku“ Kadlčákovou, dovedla kdysi do skautu také 
touha po dobrodružství. „Doma jsem se nudila. Teď mě tu drží nové 
děti, Světlušky. Baví mě vymýšlet pro ně program,“ přiblížila. (ano)

Více informací o činnosti otrokovických skautů najdete na www.SkautOtrokovice.org

baví je táboření i hry v klubovně

Michal Hostaša, Lukáš Kolaja, Aneta Frolcová, Dorota Doleželo-
vá a nela Šimová na oblíbeném gauči ve skautské klubovně.

Skautský zákon
1. Junák je pravdomluvný a čest je mu nade vše
2. je věrný a oddaný
3. je prospěšný a pomáhá jiným
4. je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem 
každého junáka
5. je zdvořilý
6. je ochráncem přírody a cenných výtvorů lid-
ských
7. je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. je veselé mysli
9. je hospodárný
10. je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Jak vznikla přezdívka? Petru Foltýnovi začali říkat Medvěd na jed-
nom z prvních skautských táborů, kterých se zúčastnil. „Proč, to nevím, 
ale teď mi tvrdí, že prý tak vypadám:),“ usmívá se skautský vedoucí.

s
n

ím
K

y
: 

a
n

n
a

 n
o

v
o

T
n

á



OtrOkOvické
nOviny6

30. července–3. srpna,  Otrokovická BESEDA
 dIvadelní KurZ pro děti a mládež
Přihlášky a informace v předprodeji Otrokovické BESEDY.

7. srpna 2012, 18–20 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
leTní orIenTální Tance 2012
Letní semináře orientálních tanců jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Pro-
cvičíme orientální prvky, krokové variace. V každém semináři výuka jednoduché 
choreografie a možnost si vyzkoušet tanec s rekvizitou. cena 150 Kč/seminář

Připravujeme na září: 
27. září v 19.30 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
dalsKabáTy hříšná ves aneb ZaPomenuTý ČerT
Komedie Jana Drdy v režii Radka Chmely a scéně Lukáše Lacigy. Divadlo TYJÁTR 
ve spolupráci s Otrokovickou BESEDOU vás zvou na derniéru této komedie, kterou 
soubor, který působí na divadelních prknech Otrokovické BESEDY již 10, let k to-
muto výročí uvedl. Máte poslední možnost se setkat se zapomenutým čertem Trepi-
fajkslem v roztomilém podání Radka Chmely, svéráznou a nebojácnou Plajznerkou 
Olgy Brožové a nebo intrikánským čertem Ichturielem a farářem v podání Karla 
Škrabala a spoustou jiných obyvatel obce Dalskabáty a tajemného pekla.

ZáJeZd
18. srpna PodháJsKa - zájezd do termálních lázní. Odjezdy: 5.15 hodin Zlín, 
zastávka MHD Náměstí Práce, 5.20 hodin zastávka MHD U Mlýna, 5.30 hodin 
od Hotelu Baťov/Společenský dům, 5.40 hodin od Otrokovické BESEDY. Pláno-

vaný odjezd zpět v 19 hod. Vstupné si hradí každý sám.  cena zájezdu 400 Kč

KIno beseda
Filmová přehlídka:  
pondělí 27. srpna v 17 hodin, Velká Británie 2011, 105 min, titulky
ŽeleZná lady – drama, životopisný      
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká poli-
tika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska. 
Přístupno od 12 let      vstupné 75 Kč

pondělí 27. srpna v 19 hodin, Česko 2012, 104 min.
oKresní Přebor – Poslední ZáPas PePIKa hnáTKa – komedie  
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název nazna-
čuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. 
Přístupno od 12 let     vstupné bude upřesněno

úterý 28. srpna v 19 hodin, Česko 2011 – 115 min.
sIgnál – komedie, drama       
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně 
rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, 
aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. 
Přístupno od 12 let     vstupné bude upřesněno 

Středa 29. srpna v 19 hodin, USA 2012 – 131 min, titulky
bITevní loď – akční, sci-fi, thriller    
Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší 
bratr. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. 
Přístupno od 12 let    vstupné bude upřesněno 

Čtvrtek 30. srpna v 19 hodin, Česko 2012 – 110 min.
Tady hlídám Já – komedie, rodinný     
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho nastá-
vající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se 
díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“. 
Přístupno      vstupné 75 Kč

Pátek 31. srpna v 19 hodin, USA 2010 – 128 min.
TřI dny Ke svobodě – krimi, drama, romantický, thriller   
Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe) perfektní až do chvíle, kdy je 
jeho žena Lara (Elizabeth Banksová) zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. 
Přístupno od 12 let      vstupné 75 Kč

   SRPEN

Pohybové KurZy
kurzovné září  –  leden
JÓGA – 400 Kč
úterý 10.00 –11.30
JÓGA – 600 Kč
pátek 17.30–19.00 
CVIČENÍ NA ŽIDLI – 500 Kč
čtvrtek 10.00–11.00
čtvrtek 17.00–18.00
ŘECKÉ TANCE – pro mládež 
a dospělé – 400 Kč
neděle 17.00–17.45 
neděle 18.00–18.45 
TAEKWON-DO – pro děti 5 – 
7 let – 400 Kč
středa 15.00–16.00
TAEKWON-DO – pro děti 8 let 
a výše – 400 Kč
středa 16.00–17.00
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – 
cena po dohodě s lektorem
úterý 16.15–17.45 
FAT-BURNER – 500 Kč
úterý 18.30–19.30 
BODY and MIND – 500 Kč
úterý 19.30–20.30 
TAJČI  –  pro začátečníky – 
1 000 Kč
úterý 19.00–20.30 
čtvrtek 9.00 –10.00
TAJČI – pro pokročilé – 
1 000 Kč 
úterý 17.3 –19.00 
CVIČENÍ PRO TĚHULKY 
NA BALONECH – 80 Kč/hod
středa 17.00-18.00 
CVIČENÍ NA BALONECH – 
500 Kč
středa 18.00–19.00  

CVIČENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI od 6 do 12 měsíců - 
cena po dohodě s lektorem
pondělí 9.00–9.45
CVIČENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI od 1 do 1,5 let - cena 
po dohodě s lektorem
středa 9.00–9.45
CVIČENÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI od 1,5 do 2,5 let - 
cena po dohodě s lektorem 
středa 10.00–10.45
HRÁTKY S RYTMEM A PÍS-
NÍ – pro rodiče s dětmi – 400 Kč 
pondělí 10.00–10.45
AFRO BUBNOVÁNÍ – pro 
děti od 8 let – 400 Kč
pátek 16.00–17.30
AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ – pro 
dospělé – 500 Kč
pátek 19.00–20.00
SKUPINOVÉ BUBNOVÁNI – 
pro celou rodinu – 80 Kč/hod./
osoba
neděle 10.00–12.00 - 1x měsíč-
ně
DĚTSKÁ TANEČNÍ A POHY-
BOVÁ PRŮPRAVA – pro sou-
těžní společenský tanec 6 – 9 let 
– 1 200 Kč
středa 16.30–17.30
TANEČNÍ HODINY – pro 
mládež a dospělé – začátečníci - 
cena po dohodě s lektorem
středa 18.00–19.30
TANEČNÍ HODINY – pro 
mládež a dospělé – mírně po-
kročilé - cena po dohodě s lek-
torem

středa 19.45 – 21.15
ORIENT PRO SENIORY – 
400 Kč
čtvrtek 11.00–12.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – děti 
začátečníci 5- 6 let – 400 Kč
pondělí 16.00–17.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – děti 
pokročilí 8 – 11 let – 400 Kč
pondělí 17.00–18.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – děti 
pokročilí 12 – 15 let – 400 kč
pondělí 18.00–19.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – do-
spělí začátečníci – 500 Kč
pondělí 19.00–20.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – děti 
začátečníci 7 – 10 let – 400 Kč
čtvrtek 16.00-17.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – do-
spělí mírně pokročilí a pokročilí 
– 500 Kč
čtvrtek 19.00–20.00

ruKodělné KurZy
kurzovné září  –  leden
KERAMIKA pro dospělé – 
3 000 Kč
pondělí 17.30–19.30 
středa 18.30–20.30 
PATCHWORK – 1 500 Kč
pátek 15.00–18.00 
KREATIVNÍ KURZY – pro 
děti od 8 let – 400 Kč
úterý 16.30–17.30 
KREATIVNÍ KURZY – pro 
dospělé – 500 Kč
čtvrtek 16.30–17.30
KRESBA I. – pro děti od 12 let 

– 500 Kč
 čtvrtek 17.00–18.30
KRESBA II. – pro dospělé – 
600 Kč
čtvrtek 19.00–20.30
PALIČKOVÁNÍ – 600 Kč
středa 16.30–18.30

JaZyKové KurZy
kurzovné září  –  červen
ANGLICKÝ JAZYK pro senio-
ry-začátečníci – 2 400 Kč
pondělí 9.00–10.30
ANGLICKÝ JAZYK pro senio-
ry - pokročilí – 2 800 Kč
pondělí 10.30–12.00
ANGLICKÝ JAZYK pro začá-
tečníky – 3 200 Kč
pondělí 17.30–19.00
ANGLICKÝ JAZYK pro mírně 
pokročilé – 3 600 Kč
pondělí 16.00–17.30
ANGLICKÝ JAZYK pro střed-
ně pokročilé – 3 600 Kč
středa 16.30–18.00
ANGLICKÝ JAZYK pro více 
pokročilé – 3 600 Kč
středa 18.00–19.30
ŠPANĚLSKÝ JAZYK pro za-
čátečníky – 3 200 Kč
úterý 18.30–20.00 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK pro mír-
ně pokročilé – 3 600 Kč
čtvrtek 18.10–19.40
ŠPANĚLSKÝ JAZYK pro 
středně pokročilé – 3 600 Kč
čtvrtek 16.30–18.00
ITALSKÝ JAZYK pro začáteč-
níky – 3 200 Kč

úterý 16.30–18.00
ITALSKÝ JAZYK pro mírně 
pokročilé – 3 600 Kč
úterý 18.00–19.30
FRANCOUZSKÝ JAZYK pro 
začátečníky – 3 200 Kč
středa 19.00–20.30
NĚMECKÝ JAZYK pro začá-
tečníky – 3 200 Kč
pondělí 19.00–20.30
NĚMECKÝ JAZYK pro senio-
ry - začátečníci – 2 400 Kč
úterý 9–10.30
NĚMECKÝ JAZYK pro mírně 
pokročilé – 3 600 Kč
pondělí 16.00–17.30
NĚMECKÝ JAZYK pro senio-
ry - mírně pokročilí – 2 800 Kč
úterý 10.30–12.00
NĚMECKÝ JAZYK pro pokro-
čilé – 3 600 Kč
pondělí 17.30–19.00
RUSKÝ JAZYK pro začáteční-
ky  – 3 200 Kč
středa 17.30–19.00
RUSKÝ JAZYK pro pokročilé 
– 3 600 Kč
středa 16.00–17.30
ZNAKOVÝ JAZYK začáteční-
ci – 3 200 Kč
čtvrtek 10.00–11.30
čtvrtek 15.00–16.30
ZNAKOVÝ JAZYK pokročilí 
– 3 600 Kč
čtvrtek 18.00–19.30
PřIhlášKy, InFormace 
571 118 103, 724 411 148 
Kozlová Marcela, predpro-
dej@beseda.otrokovice.cz

nabídka zájmových kurzů v otrokovické besedě pro školní rok 2012/2013

26. srpna od 16 hodin, velký sál Otrokovické BESEDY
umělecKý soubor Z daursKé auTonomní oblasTI morIn 
dawa
Exkluzivní galaprogram složený 
z tradičních písní a tanců předsta-
vujících zvyky a písně Daurů, a také 
velkou tradici šamanismu. Soubor je 
v ČR na týdenním turné a díky pod-
poře Čínského velvyslanectví v Pra-
ze vystoupí i v Otrokovicích.  vstupné 50 Kč, předprodej již zahájen.
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       Vrtací kladiva od 200 Kč/den

      Sekací kladiva od 250 Kč/den

      Brusky a pily od 150 Kč/den

      Zahradní nářadí od 250 Kč/den

SLEVA NA VÍKEND
NEBO VÍCE DNÍ

Bezručova 1168, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 923 510

sobota 18. srpna, sportovní areál Trávníky
oTroKovIcKý In-lIne Pohár  – třetí kolo soutěže na in-
-line bruslích. 8.30–9.30 rozbruslení, 10.00 start závodů, 17.00 
ukončení závodů. 
 

sobota 25.–neděle 26.  srpna, sportovní hala Štěrkoviště 

TIreX JunIor handball cuP 2012
Turnaj v házené starších dorostenek. Začátek v sobotu v 10 hodin.

pátek 31. srpna–neděle 2. září, sportovní hala Štěrkoviště 
TIreX handball cuP 2012
Mezinárodní turnaj v házené žen. Zahájení v pátek v 16 hodin.

k a l e n d á ř  v ý z n a m n ý c h  a k c í

Jako novinku pro oživení 
prázdninových dnů připravilo 
město Otrokovice první ročník 
Otrokovických letních slavnos-
tí. Třídenní program ve dnech 
20. – 22. července 2012 prove-
de návštěvníky celým městem. 

Vezměte děti, rodiny a zná-
mé na tuto městskou slavnost 
a užijte si v Otrokovicích tři dny 
plné bohatých zážitků. Budete 
určitě ve správný čas na správ-
ném místě. V Kvítkovicích 
vám představíme nově vzniklé 
otrokovické občanské sdružení 
ROZUMĚNÍ, které se uvede 
na Řezbářském sympoziu s ver-
nisáží. Bohatý program připra-
vili také kvítkovičtí dobrovolní 
hasiči. 

Hlavním motivem bude 
hudba, která zazní na všech 
místech programu. Na Baťo-
vě půjde především o skupinu 
Žlutý pes nebo Premiér. Sou-
těžní přehlídka piv PIVOparáda  
umožní ochutnat několik druhů 
pivních speciálů. Otrokovičtí 
siláci si mohou změřit síly v ku-
tálení pneumatik na náměstí 
3. května. Návštěvníci jistě oce-
ní také blízkost koupaliště, kte-
ré rozhýbe aqua zumba, i vodní 
nádrže Štěrkoviště. Také tam je 
připraven atraktivní program 
s ukázkami práce složek IZS, 
prezentací Junáka, Českého 
červeného kříže či modelářů. 
Chvíle relaxace si mohou všich-
ni užít při projížďce lodí po řece 
Moravě.

  PáTeK 20. 7. 
Park před společenským do-
mem - přehlídka rockových 
kapel
17.00 KULA PIKLE
18.00 STREET 69
19.00 PREMIER
20.30 STETSON
Vstup volný, občerstvení za-
jištěno
Park před poliklinikou
21.30 LETNÍ KINO - Mamma 
Mia!
Vstup volný, vlastní sezení
Základna svazu rybářů
16.00 – 1.00 REGGAE FES-
TIVAL – Bamboo Forest Fest, 
vstupné 200 Kč/den, v před-
prodeji 170 Kč/den, děti do 12 
let zdarma,  dvoudenní vstu-
penka zlevněná

soboTa 21. 7. 
rekreační oblast štěrkoviště
9.00–12.00 prezentace Juná-
ka, Českého červeného kříže, 
modelářů, Policie ČR, hasičů 
a dalších složek.
Přístaviště
Výletní loď ANNA, projížďky 
v intervalu 40 minut, palubní 
lístek 30 Kč.
Prodej palubních lístků v před-
prodeji Otrokovické  BESEDY 
nebo prodej na místě.
Základna svazu rybářů
15.00–1.00  REGGAE FES-
TIVAL – Bamboo Forest Fest, 
vstupné
Kvítkovice – park u kostela
9.00  Řezbářské sympozium

10.00–12.00 Dětský program, 
bratři Chabičovští a Sabinka, 
dětská diskotéka, soutěže apod.
11.00 Vernisáž  řezbářského 
sympózia, projevy vedení měs-
ta Otrokovice a zdravice dele-
gací partnerských měst
14.00–17.00 Country and Folk 
koncert  - JACKS BAND, K.a 
P.P.R., Hráč de El Pado a spol. 
Moderuje K.Čecháková
14.00–17.00 Ukázky historic-
ké i současné hasičské techni-
ky – hasiči Kvítkovice
Vstup volný, občerstvení za-
jištěno
Park před společenským do-
mem
PIVOparáda – PIVNÍ SLAV-
NOSTI – PRODUKTY 12 PI-
VOVARŮ
Divácká soutěž – hodnocení 
vzorků piva
10.00     Zahájení slavností ve-
dením města a zdravice delega-
cí partnerských měst              
10.00–12.00 Dechová hudba 

Fialenka
13.00–14.00 Míša Růžičková 
– NÁMOŘNÍCI, dětský pro-
gram
14.00–14.30 Ardor viridis pro 
děti - ŽONGLÉŘI 
15.00   Hostující soubor z Dub-
nice n. V. – Witch Wife
16.00    Hostující soubor ze Za-
wadzkého - Rooster
17.00    SYMBIÓZA
18.00    KABÁT REVIVAL – 
TABÁK
19.00    Vyhlášení divácké sou-
těže PIVOPARÁDY
20.00    ŽLUTÝ PES
21.00  IMORTELA
  Po setmění vystoupí skupi-
na Ardor viridis – žonglování 
s ohněm
Vstup volný, občerstvení za-
jištěno 
Atrakce pro děti po celý den
Park před poliklinikou
21.30 LETNÍ KINO – 
Železná lady
Vstup volný, vlastní sezení

neděle 22. 7. 
Přístaviště
9.00–11.45 projížďky lodí Mo-
rava, palubní lístek 30 Kč
Prodej palubních lístků v před-
prodeji Otr. BESEDY nebo 
prodej na místě.
Koupaliště
14.00 Zumba party, aqua aero-
bic (Sport klub Eva)
Vstupné obvyklé
Park před společenským do-
mem
15.00 Hospoda Jiřího Pomeje 
– zábavný pořad, host zpěvák 
David Deyl
Vstup volný – občerstvení za-
jištěno,  atrakce pro děti
náměstí 3. května
10.00 Otrokovické kutálení 
– 1. ročník soutěže v kutá-
lení pneumatik přes náměstí 
volným stylem (vítěz 2x nové 
pneu, 2. a 3. místo další ceny)
14.00 Slovácká cimbálová mu-
zika HARAFICA
15.00 Klaun Flip pro děti (sou-
bor Tyjátr)
15.30 Limonádový Joe (scénka 
z filmu, soubor Tyjátr)
Vstup volný, občerstvení za-
jištěno

V případě výrazně nepřízni-
vého počasí se hudební progra-
my z parku před Společenským 
domem přesunou do Otroko-
vické BESEDY a program 
v Kvítkovicích se přesune 
do klubovny hasičské zbrojnice 
v Kvítkovicích.  (red)

Program oTroKovIcKých leTních slavnosTí

Už samotný název PIVOpará-
da  - pivní hiparáda, hitparáda 
piv - naznačuje, že se jedná 
o soutěžní přehlídku o nejpo-
pulárnější, nejlepší, nejuzná-
vanější, shrnuto nejregulér-
nější pivo, tedy pivo, které 
vyhodnotí jak odborná, tak 
i laická spotřebitelská veřej-
nost. A v tomto se PIVOpará-
da významně liší od celé řady 
různých „pivních slavností“, 
které v posledních letech ros-
tou jak houby po dešti. Cílem 
PIVOparády není jenom pivo 

konzumovat, cílem je, aby si 
účastníci PIVOparády zlatavý 
mok vychutnávali, hodnotili, 
zkrátka degustovali.
Pravidla soutěže

V pátek proběhne anonymní 
degustace dvanácti přihláše-
ných vzorků profesionálními 
odborníky na výrobu piva.

V sobotu si zájemci o sou-
těžní degustaci zakoupí kar-
tičku (99 Kč) s přiloženým 
letákem - návodem, jak pivo 
hodnotit (ve stánku PIVOpa-
ráda). Zakoupením kartičky 

si mohou zájemci vychutná-
vat a hodnotit soutěžní vzorky 
a zároveň i pošetřit svoji peně-
ženku, poněvadž objem vzor-
ků, tj. 12 x 0,3 l představuje 
7 půllitrů, což při minimální 
ceně 25 Kč/0,5 l čítá celkově 
175 Kč. Navíc vítěz soutěže 
- PIVNÍ FRAJER obdrží jed-
nokohoutové  výčepní zařízení 
s chlazením od firmy Lindr. 
Oceněno bude rovněž dalších 
deset v pořadí následujících 
účastníků. Jiří graČKa, 
 autor projektu

Pořadatelé PIvoparády lákají znalce pěnivého moku 

Změna programu vyhrazena

Žlutý pes. Populární kapela míří do Otrokovic. 
 Foto: agenTura PeTrášová, s. r. o.

Jeden z přídomků Otrokovic 
je „město pneumatik“. Jak by 
také ne, když v něm sídlí jejich 
největší tuzemský výrobce, 
Barum Continental. Pneuma-
tikám bude patřit i zábavná 
soutěž v rámci Otrokovických 
letních slavností nazvaná „ot-
rokovické kutálení“. 

První ročník se uskuteční 
od 10 hodin v neděli 22. čer-
vence a bude spočívat v ku-
tálení pneumatiky osobního 

vozu jednotlivci na čas. Start 
a cíl budou v části náměstí 
u hodin, obrátku provede zá-
vodník ve funkční kašně. Vítěz 
bude odměněn párem nových 
pneumatik a také druhá a třetí 
pozice budou oceněny. Zvlášt-
ní cenu získá soutěžící v nej-
originálnějším úboru. Přijďte 
si zakutálet na otrokovické 
letní slavnosti.  

Josef huslíK, dramaturg 
 Otrokovické BeSeDY

oTroKovIcKé KuTálení – 22. červencepátek 20. července–konec 
srpna, foyer Otrokovické 

BESEDY

FILMOVÝ
KOUZELNÍK 

KAREL ZEMAN 
Výstava fotografií před-

stavující dílo legendárního 
režiséra, animátora a vý-
tvarníka Karla Zemana.



Podle stanovených pravidel 
rozdělila otrokovická radnice 
sportovcům v letošním roce 
přes 5,4 milionu korun, tedy 
o 140 tisíc korun více než loni. 
Finance jsou poskytovány for-
mou dotace na činnost (4,5 mil. 
korun), dotace na jednorázové 
akce v oblasti sportu (400 tis. 
korun), dotace na akce mimo-
řádného významu v oblasti 
mládeže a sportu (200 tis. ko-
run), cestovné klubům hrajícím 
celostátní ligové soutěže (200 
tis. korun), granty významně 
talentované mládeži (50 tis. 
korun) a ocenění nejlepších 
sportovců města (158 tis. ko-
run). Otrokovická radnice za-
vedla efektivní a transparentní 
systém pro rozdělení dotací 
sportovním a mládežnickým 
organizacím působícím v Ot-
rokovicích. Ten reflektuje 
také na připomínky samot-
ných sportovců a od loňska 
prošel pravidelnou aktualizací. 
Výpočet pro rozdělení dotací 
na činnost sportovním klubů 
ma organizacím bere v úvahu 

kompletní kritéria odrážející 
rozsah sportovní činnosti, její 
náročnost a také spoluúčast 
samotných sportovců na jejich 
aktivitě. 

„Rozšířeny byly také účely 
pro vyúčtování dotací. Kromě 
nákladů na nájemné, energie 
a dopravu na sportovní utkání, 
mítinky či akce mohou orga-
nizace zahrnout rovněž mzdo-
vé náklady na trenéry i jejich 
licence, materiálně technické 
zabezpečení vlastní činnosti, 
tedy vybavení pro sport, ná-
klady na ubytování při pravi-
delných sportovních soutěžích, 
zabezpečení rozhodčích při 
pravidelných akcích a s před-
chozím souhlasem města také 
údržbu majetku ať už ve vlast-
nictví města, či organizace,“ 
popsal otrokovický místosta-
rosta Milan Plesar při červno-
vém setkání radnice se zástupci 
sportovců. Na schůzce zástupci 
města celý systém pro rozděle-
ní financí detailně vysvětlili. 
„Kromě pochvaly za podporu 
města Otrokovice věnovanou 

všem druhům sportu se samot-
ní sportovní činovníci vyjádřili 
k současné situaci i trendům 
ve svých sportovních odvět-
vích,“ pokračoval otrokovický 
místostarosta.

Není bez zajímavosti, že 
v porovnání s městy srovna-
telné velikosti jsou Otroko-
vice velmi aktivní a na sport 
každoročně vynakládají nad-
standardní finanční podporu. 
„To se projevuje v kvalitní 
základně sportovců, kteří do-
sahují úspěchů na republikové 
i mezinárodní úrovni. Důležitá 
je také podpora organizací vě-
nujících se mládeži. Sport je 
totiž jedním z účinných nástro-
jů prevence negativních jevů 
dnešní doby, jako je alkoho-
lismus, drogy, hazard, šikana 
a kriminalita. Nezanedbatel-
nou podporu věnujeme taky 
aktivitě sportovních nadšenců, 
kteří se svému koníčku věnují 
ve volném čase,“ uzavřel Mi-
lan Plesar.   

mgr. lenka KruPKová, 
 tisková mluvčí Otrokovic

organizace Poskytnutá dotace (Kč)

TJ Jiskra Otrokovice (22 oddílů) 2 672 120

FC Viktoria Otrokovice 454 146

PANTHERS Otrokovice 380 728                        

SK Baťov 1930 311 980                    

TRI MAX sport team 89 270 

ŠSK při ZŠ Mánesova 43 316

SDH Kvítkovice (dobrovolní hasiči) 41 369

SK ARNOLD CLUB 30 816

Jezdecký klub RAMIR 28 500

Tenis Trávníky 27 229

Speedskating club 24 605

Model klub 24 415

Jezdecký klub Zlín 23 750

Junák 23 750

TOM 1412 23 750

SK Western 20 583

TOM 19153 OYATE 19 000

Moravský kynologický svaz 17 950

ZAMHL (amatérská hokejová liga) 9 500

SDH Otrokovice (dobrovolní hasiči) 4 873

Tvrdá horská cyklistika 3 350

celkem 4 275 000

OtrOkOvické
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otrokovická radnice rozdělila sportovcům přes 5,4 milionu korun

Pozn.:• Dotace na činnost sportovním a mládežnickým organizacím pro rok 2012 byla schválena 
zastupitelstvem ve výši 4,5 milionu korun. Aktuálně zastupitelé poskytli organizacím 95 % z této 
částky (viz tabulka). 
• V rámci TJ Jiskra Otrokovice poputuje 70 % ve prospěch oddílů a 30 % ve prospěch organizace TJ 
Jiskra. O rozdělení dotace mezi oddíly rozhoduje výkonný výbor TJ Jiskra.
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špičkoví lektoři • malé skupinky • příjemné prostředí • příznivé ceny
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Tak jako minulý rok i le-
tos uspořádali členové ČSZ 
Radovánky v Otrokovicích  
23. 6. den dětí plný zábavy 
a her. Cesta světem pohádek 
začínala u celnice, kde více než 
300 dětí zazpívalo první pís-
ničku. Na devatenácti pohád-
kových zastaveních čekaly děti 
krásné princezny, zlé čaroděj-
nice, berušky, piráti a jiné taju-
plné postavy.  V cíli se mohly 
děti účastnit různých soutěží. 
Den pokračoval u ohniště při 
opékání špekáčků a posezením 
s country kapelou. Na večerní 
setkání přišli skoro všichni za-
hrádkáři a také mnoho hostů. 

Děkujeme všem našim 
sponzorům, hejtmanovi ZK 
MVDr. S. Mišákovi, poslanci 
EP Ing. J. Kohlíčkovi, CSc., sta-
rostovi města Mgr. J. Budkovi, 
zastupiteli Ing. V. Ransdorfovi, 
HZS Otrokovice, PSVS a.s., 
FORIZOI s. r. o., AAA Auto, 
RIM, Fasády Zlín, MANAG a. 
s., zemmont interier, ES Print 
Zlín s. r. o., TASS, Marius Pe-
dersen, MONTEMA, GE MO-
NEY Bank, ASParking, bez 
kterých bychom tuto akci ne-
mohli udělat.  Zahrádkáři se těší 
na setkání s dětmi i dospělými 
i příští rok.  Jarmila šedIvá,
  členka rady města

Zahrádkářský pohádkový den bavil děti i dospělé

Víla si nechala popovídat vtip nebo pomalovala účastníky výpra-
vy do pohádky veselými motivy. Líce nastavil i dospělý doprovod.
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Podporu v pomoci dětem a mla-
dým lidem nejen v obtížných ži-
votních situacích, ale i při každo-
denních starostech a problémech 
zajišťuje sdružení Linka bezpečí. 
Otrokovická radnice poskytla fi-
nanční dar sdružení ve výši 8400 
korun. 

Linka bezpečí je bezplatná te-
lefonická linka krizové pomoci 
pro děti a mladistvé (do 18 let, 
studenti do 26 let). Je v provozu 
24 hodin denně po celý rok a je 
dostupná z celé České repub-
liky zdarma jak z pevné linky, 
tak i z mobilních telefonů. Lin-
ka bezpečí ctí zásadu anonymi-
ty klienta, a tak, pokud klienti 
sami nechtějí, nemusejí sdělovat 
své osobní údaje.  „Za osmnáct 
let existence jsme přijali devět 
milionů volání a v roce 2011 to 
bylo více než 250 tisíc hovorů. 
Na Lince bezpečí se setkává-
me s velmi rozmanitou škálou 
problémů. Dlouhodobě převa-

žují problémy v rodině a part-
nerských vztazích. Leckdy se 
může zdát, že problémy dětí se 
jeví jako málo důležité, avšak 
bylo by velkou chybou si něco 
takového myslet. Každé trápení, 
které dítěti leží na duši, je pro 
něj tíživé a důležité. Proto při-
stupujeme ke každému hovoru 
velmi zodpovědně a s maximál-
ní vážností. Pomoc Linky bez-
pečí spočívá především v tom, 
že umožňuje dětem, aby se bez 
obav někomu svěřily se svými 
problémy. Aby se mohly poradit, 
jak se zachovat v určitých život-
ních situacích, které se jim jeví 
jako složité,“ popsal Dušan Kal-
vach ze sdružení Linka bezpečí. 

S Linkou bezpečí dlouhodobě 
spolupracuje také oddělení soci-

álně právní ochrany Sociálního 
odboru MěÚ Otrokovice, kte-
ré zaznamenává značný nárůst 
problémů v rodinách i širších 
rodinných vztazích. „Přibývá 
počet demonstrativních sebe-
vražd mezi dětmi a mladistvými, 
bohužel i dokonaných,“ uvedla 
vedoucí Sociálního odboru MěÚ 
Otrokovice Květoslava Horá-
ková. „Z těchto důvodů Linku 
bezpečí považujeme za žádoucí 
službu, která při správné mul-
tidisciplinární spolupráci může 
pomoci mnoha dětem i z našeho 
města,“ přiblížil otrokovický sta-
rosta Jaroslav Budek. 

A proč radnice poskytla Lin-
ce bezpečí právě tuto částku? 
„Město Otrokovice jsme žádali 
o 8 400 korun, což je přesně to-
lik, kolik potřebujeme na zajiště-
ní jedné směny Linky bezpečí. 
Její poskytnutí nám pomůže, 
abychom mohli fungovat dál,“ 
uzavřel Kalvach.  (kru)

Právě tato myšlenka se stala inspirací i pro tvůrce 
projektu „malované město“.  Společnost Malované 
Mapy tak navázala na dlouholetou tradici na Slo-
vensku, kde originálně ztvárnila desítky měst a re-
gionů. K netradiční edici malovaných map přibylo 
i město Otrokovice. Malovaná mapa je ruční dílo, 
do posledního detailu vytvořené člověkem. Aby 

byly mapy co nejpřesnější, je při těchto projektech 
potřebná i pomoc moderní techniky, ale podstatou 
je lidská práce, a tak je každá mapa originální a je-
dinečná. Malovaná mapa Otrokovic byla distribuo-
vána obyvatelům města zdarma díky příspěvku ot-
rokovické radnice. Brzy také vyjde panoramatická 
mapa regionu Zlínska.  (red)

Podívejme se na naše město tak, jak ho neznáme...

město otrokovice finančně podporuje linku bezpečí
linka bezpečí   

www.linkabezpeci.cz
www.pomoconline.cz

www.116111.cz



Dne 9. červen-
ce oslavil pan 
P o l í n e K 
75. narozeni-
ny. Do dalších 
let hodně zdra-
ví a pohody přejí Polínkovi 
a Čižmářovi.

Dne 10. července oslavil pan 
Jiří sToKláseK krásných 
70 let a 23. července oslaví 
paní marta sToKlásKo-
vá 66 let. Oběma přejeme vše 
nejlepší, hodně zdraví a lásky. 
Jste ti nejlepší rodiče a praro-
diče na světě. Margit, Jarek, 
Davídek, Natálka, Pavel a Jiří.

Dne 14. červen-
ce se dožila paní 
eugenia ma-
cháČKová 
krásných 80 let. 
Za vše, co pro 

nás udělala a stále dělá ,dě-
kujeme. Hodně zdraví, lásky 
a osobní pohody přeje neteř 
Jarka a celá rodina.

Poznali jste se, zamilovali jste 
se a nakonec vzali. Vše nej-
lepší ke zlaté svatbě, kterou 
si připomenou rodiče alena 
a Karel FleIschmann-
ovI dne 4. srpna, přejí dcery 
Blanka a Alena s rodinami.
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Prázdné místo zůstalo mezi námi, chybíš nám a nic Tě 
nenahradí. Dne 25. července uplyne smutné 2. výro-
čí, kdy nás navždy opustil pan david merhauT, 
který by letos oslavil 30. narozeniny. S láskou vzpo-
mínají rodiče, dcera Vanessa, bratr a ostatní příbuzní.

Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 25. čer-
vence vzpomeneme nedožité 39. narozeniny 
paní renaty doleŽelové. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manžel Zbyněk, syn Zbyně-
ček, maminka, sestry a ostatní příbuzenstvo.

Dne 28. července uplyne 1 rok od úmrtí pana an-
tonína nováKa. Kdo jste ho znali a byli jeho 
přátelé, zavzpomínejte s námi. Za tichou vzpo-
mínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.  
Dne 29. července uplyne 5 let od úmrtí pana Jiří-
ho gacha, kdy nás navždy opustil a žije s námi 
již jen ve vzpomínkách. S láskou a úctou vzpomí-
ná manželka, děti s rodinami a přátelé myslivci.

Dne 2. srpna je to již 15 let od úmrtí mojí man-
želky a naší babičky, paní marie ZImáKo-
vé. Stálá je tato vzpomínka od manžela, dcer s 
rodinami a členek Ženského pěveckého sboru.

Dne 3. srpna uplyne 9 let od úmrtí pana  
stanislava balloše. S úctou a lás-
kou vzpomínají manželka a synové s rodina-
mi. Děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.

Dne 9. srpna tomu bude 10 roků, co nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, otec a dědeček 
 Jan vašeK. Věnujte mu spolu s námi tichou vzpomín-
ku. Manželka Věra a dcery Jana a Martina s rodinami.

Dne 20. června 2012 zemřel náš bratr, pan 
bohumil Zlámal ve věku 58 let. Za ti-
chou vzpomínku děkují všem, kteří ho zna-
li, jeho sourozenci Jarmila a Václav s rodinami.

Kdo Tě znal, ten ví, co ztratil. Už nepohladíš, nepora-
díš. Rodinu svou jsi miloval, smích a štěstí všude roz-
dával. Pustý je domov, smutno je v něm, chybíš nám, 
strýčku, chybíš nám všem. Prázdné místo zůstalo mezi 
námi, chybíš nám a nic Tě nenahradí. Prázdná jsou 
rána, prázdnější večery, prázdný je dům i zahrada, 
zůstal jen smutek a vzpomínky. Již nikdy nemůžem Ti nic jiného 
dát, jen svíci rozsvítit, květy na hrob položit a s láskou vzpomínat. 
Dne 27. června uplynulo 10 let od doby, co nás na-
vždy opustil můj manžel, náš hodný strýček, pan
lubomír   PolIšensKý z Nové Dědiny. S láskou a úctou 
stále vzpomínají manželka Svatava, neteř Jarmila s rodinou a ro-
dina Krčova.

Dne 12. července uplynulo 10 let od úmr-
tí paní ludmIly sTaňKové.  S lás-
kou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodina-
mi. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 13. července by se dožil 100 let pan  
Jindřich bráZdIl. Stále vzpomínají synové Jin-
dřich a Zdeněk s rodinami a ostatní příbuzenstvo.

Vzpomínka zůstane v našich srdcích. Dne 17. červen-
ce vzpomínáme šestého výročí našeho úmrtí manžela, 
tatínka a dědečka, pana Františka PolansKého. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje rodina Polanská.

Dnes, 20. července, uplynulo 5 let od úmrtí naší drahé 
babičky, maminky a manželky, paní marie hůlo-
vé, která by letos v dubnu oslavila 85. narozeniny. Tiše 
vzpomínají nejen tento den manžel a děti s rodinami.

Dnes, 20. července, uplynulo 11 smutných let, 
kdy nás navždy opustil můj manžel, náš tatínek 
a dědeček, pan Zdeněk KadlČáK. S láskou 
vzpomínají manželka, synové a dcera s rodina-
mi. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

sPoleČensKá KronIka

InZerce

blahoPřání

sTudIo Jana - KOSMETIKA, MASÁŽE LÁVOVÝMI KA-
MENY, PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS (Magic Lashes).  Na Vaši ná-
vštěvu se těší Věra Černá, Obchodní 1317, Otrokovice. Objed-
návky na tel. čísle 606 129 185. 

nabízíme bezplatné odborné sociální poradenství občanům 
po vážném úrazu klasifikovaném jako pracovní úraz nebo au-
tonehoda pro získání náhrady škody na zdraví. Projekt po-
moci Amadeo - tel: 723 203 036, nahradaskody@email.cz

Letos uspělo ve výběrovém 
řízení se svou žádostí o Mi-
NiGRANT VEOLIA celkem 
8 zaměstnankyň a zaměstnan-
ců společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. (podá-
no bylo 17 žádostí). Celkem 
bylo předáno 200 000 Kč. 
Finanční podporu získali pro 
různé organizace a občanská 
sdružení. 

Peníze jsou určeny k podpo-
ře aktivit dětí, zdravotně zne-
výhodněných spoluobčanů, 
ekologických projektů nebo 

např. canisterapii či sledgeho-
kejový klub. Slavnostní předá-
vání MiNiGRANTŮ za spo-
lečnost MOVO se uskutečnilo 
ve Zlíně 26. 6. v obřadní síni 
zlínské radnice, za přítomnosti 
vážených hostů. Diplomy na-
šim zaměstnancům a zástup-
cům jednotlivých organizací, 
které peníze získávají, předá-
vala Ing. Alena Zubalíková, 
náměstkyně primátora města 
Zlína, a Ing. Martin Bernard, 
generální ředitel společnosti 
MORAVSKÁ VODÁREN-

SKÁ a. s. Celým programem 
předávání provázel Mgr. Jan 
Dolínek, ředitel nadačního 
fondu Veolia.  

Děkujeme všem dobroma-
nům z řad našich zaměstnan-
ců, kteří se rozhodli nezištně 
pomoci druhým, vážíme si 
jejich úsilí pro dobrou věc. 
V úspěšném projektu Mini-
granty bude naše společnost 
pokračovat i v následujících 
letech.
moravsKá vodárensKá, 
 a. s. 

minigranTy zaměstnanců společnosti moravsKá vodárensKá, a. s. 
Inzerce

děkujeme celému týmu oční kliniky Gemini ve Zlíně za veške-
rou péči a přístup, které věnovali mně a mé manželce. Zvláště 
chceme poděkovat paní MUDr. Uhlářové za vysoce odborný 
a lidský přístup k nám.  Manželé Krobathovi.

PoděKování

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

ZDARMA
vČeTně

vystavení dokladu o ekologické likvidaci 
vašeho autovraku na mísTě

Tel: 777 550 621                  
        608 749 219  autovrakoviště Třebětice
Za kompletní autovrak vyplatíme Kč 500,-
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Montáž a opravy
plynových spotřebičů, 
topení. Mora, Destila, 
Therm, Viadrus, topidla 
Karma, ohřívače Ariston. 

Tel. 604 98 88 15

Studio Městské televize 
Otrokovice 

nabízí výrobu a profesionální 
zpracování svateb, soukro-
mých, společenských i fi-
remních akcí, dokumentár-
ních a propagačních filmů. 

E-mail pro nabídku a bližší 
informace: 

redakce@televizeotrokovi-
ce.cz
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V červnu se po něko-
likaleté odmlce rozjela 
opět celostátní soutěž 
Miss aerobik, která se 
skládá ze cvičení po-
dle lektora a rozhovo-
rů s moderátory. 

Ve Frýdku-Místku 
se konalo jedno z regi-
onálních kol této soutěže. Mezi 
soutěžícími byla devítiletá Zu-
zana Ondová z Otrokovic, a to 

v kategorii Minimiss. 
Po skvělém výkonu 
v první části postoupila 
mezi prvních deset dětí 
a absolvovala rozhovor 
s moderátorem. V tom 
si vedla také velmi 
dobře a získala nejvyšší 
titul Minimiss aerobik 

regionálního kola. Postoupi-
la do finále, které bude v říjnu 
v Praze.  (od)

Finalistka minimiss bude reprezentovat v Praze



Mezi osm Bezpečných škol 
v České republice patří od 21. 
června také otrokovická Zá-
kladní škola Trávníky. Vý-
znamnou událost škola oslavila 
aktivitami pro děti i oceněním 
práce žáků a pedagogů. Slav-
nostní akt vyvrcholil předáním 
certifikátu, který opravňuje 
školu užívat titul Bezpečná 
škola. 

Zařadit se mezi tyto pres-
tižní školy ale není lehké 
a příprava na certifikaci stojí 
mnoho úsilí. „Program Mezi-
národní Bezpečná škola (In-
ternational Safe School) vznikl 
v roce 2001 za podpory Svě-
tové zdravotnické organiza-
ce. Jedná se o program, který 
usiluje o zvýšení bezpečí dětí 
cestou prevence úrazů a fy-
zického i psychického násilí. 
Tohoto cíle je dosahováno 
spoluprací žáků, jejich rodičů, 
zaměstnanců školy, ale i lidí 
z místní komunity. Předpokla-
dem k zařazení do mezinárodní 
sítě bezpečných škol je nejen 
splnění stanovených indiká-
torů a kritérií, ale také aktivní 
sdílení dosažených výsledků 
a poznatků ostatním. Také 

náš školní vzdělávací program 
Pomáháme si růst preferuje  
spolupráci, důvěru a bezpečné 
vztahy mezi dětmi ve třídních 
kolektivech jako nejlepší pre-
venci šikany, a proto nebylo 
těžké do něj projekt Bezpečná 
škola začlenit. Chceme, aby 
se děti ve škole cítily v bez-
pečí a abychom byli školou, 
do které se nebojí rodiče své 
děti poslat. Během dvou škol-
ních roků jsme to dokazovali 

nejrůznějšími aktivitami. Star-
ší žáci připravovali pro mladší 
4x do roka prezentace o nástra-
hách, rizicích a nebezpečných 
situacích, které na děti v prů-
běhu ročních období mohou 
čekat, přitom se navzájem učili 
spolupracovat. Pomáhali nám 
i naši rodiče, dlouhodobá spo-
lupráce funguje i se SDH Ot-
rokovice a Kvítkovice, DDM 
Sluníčko, se střední zdravot-
nickou školou, MŠ Otrokovi-

ce, městskou policií i Policií 
ČR v Otrokovicích a samo-
zřejmě s naším zřizovatelem, 
městem Otrokovice,“ přiblíži-
la ředitelka ZŠ Trávníky Jana 
Večeřová, která převzala certi-
fikát z rukou Lidmily Hamplo-
vé ze sekce ochrany a podpory 
veřejného zdraví z minister-
stva zdravotnictví. „Minister-
stvo zdravotnictví si velmi váží 
každé školy, které se podaří 
tento titul získat. Škol, které 
získaly například titul Škola 
podporující zdraví, máme hod-
ně v Čechách i na Moravě, kde 
jsou rovnoměrně rozložené, ale 
škol, kterým se podařilo zís-
kat tuto pomyslnou třešničku 
na dortu, titul Bezpečná škola, 
máme jen osm. Moc si toho 
vážíme, skláníme se před prací 
pedagogů a žáků, protože jde 
o týmovou práci,“ uvedla Lid-
mila Hamplová při předávání 
certifikátu. 

Ke gratulaci se připojil i Pa-
vel Šulc, zastupující Národní 
koordinační centrum prevence 
úrazů, násilí a podpory bezpeč-
nosti pro děti při FN v Motole, 
které program Mezinárodní 
Bezpečná škola koordinuje.

Slavnostní okamžiky 
ve škole si nenechal ujít ani 
starosta Otrokovic Jaroslav 
Budek. „Projekt, který se po-
dařilo realizovat, není formál-
ní, jak se to občas stává. Je 
odpracovaný, škola je otevřená 
veřejnosti, není ponořena sama 
do sebe a komunikuje navenek 
s občany, rodiči i městem. Pro 
bezpečné prostředí vnímám 
velmi pozitivně také to, že zde 
v budově spolu sídlí a podílí 
se na nejrůznějších aktivitách 
mateřská a základní škola. Do-
chází k prolínání malých i vel-
kých, kteří spolu sdílí společné 
zážitky. Preventivní aktivity 
probíhají i na dalších otroko-
vických školách. ZŠ Trávníky 
je nositelem tohoto projektu 
a věřím, že půjde ostatním pří-
kladem,“ uvedl starosta.

Ve škole si zábavný, ale zá-
roveň poučný den užily i děti. 
Na několika stanovištích pro 
ně byl připraven program 
s ukázkami práce Českého 
červeného kříže a Sboru dob-
rovolných hasičů Otrokovice 
a Kvítkovice.  

mgr. lenka KruPKová, 
 tisková mluvčí Otrokovic
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Zš Trávníky se zařadila do mezinárodní sítě bezpečných škol
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v otrokovicích

Tak jako každý rok, i tento jsme 22.–23. 6. ve školní družině pořádali naši „Noc ve družině“. Tentokrát ale 
byla trošku jiná... byla totiž s překvapením! Sraz byl v 19 hod. před školou a všichni jsme se moc těšili.
Rozdělili jsme se do svých „ložnic“ a připravili si své pelíšky ke spaní.Nemohli jsme se dočkat TOHO pře-
kvapení.Ale ještě nás čekal zajímavý program. Zahráli jsme si hru „Velká čísla“, „Bankovky“, obrázkovou 
stezku a také jsme si zatančili. Za každý svůj výkon jsme dostali sladkou odměnu. No a po diskotéce přišlo 
TO velké překvapení. Úžasný ohňostroj! Za jeho zajištění děkujeme rodičům Dočkalovým a Mertovým. 
(Taky za pomoc při zajištění pití, koláčků a sladkých odměn.) Po ohňostroji byla stezka odvahy. Všichni 
jsme ji zvládli a na důkaz toho jsme se na jejím konci podepsali. Potom jsme šli spát. Paní vychovatelky 
nám zatím připravily upomínkové listy na „Noc ve školní družině s ohňostrojem“ a připravily nástěnku 
s fotkami, aby i rodiče viděli, jak jsme noc prožili. Ráno jsme si, samozřejmě po rozcvičce, pochutnali 
na čaji, koláčcích a buchtách od maminek (moc všem děkujeme). A pak nám zbylo se už jen sbalit, uklidit 
a jít domů. Už se těšíme na další noc ve ŠD.   Kristýna PIňosová, Základní škola T.G. M.

noc ve školní družině s překvapením 

,,Postupuješ do ústředního kola!“ 
nadšeně volala moje paní učitel-
ka Marcela Javoříková, když mi 
podávala zvací dopis. Já jsem 
na rozdíl od ní byla trošku ner-
vózní. Zvládnu samotná celý tý-
den na opačné straně republiky? 
Není to moc dlouhá doba? Co ta 
dlouhá cesta? To budu celou dobu 
řešit češtinářská cvičení? 

V rekreačním středisku Úsvit 
ve Vanůvku u Telče ve dnech 22.  

– 28. 6. 2012 proběhlo ústřed-
ní kolo 38. ročníku Olympiády 
v českém jazyce, ve kterém krásy 
i nástrahy mateřského jazyka od-
halovalo 61 nejlepších letošních 
češtinářů, kteří úspěšně prošli 
sítem školních, okresních a kraj-
ských kol.

Jak příjemně překvapená jsem 
byla, když jsem zjistila, že nás 
čeká pouhých pět úkolů, zato je 
nachystaný bohatý doprovodný 

program, účastníci z celé republi-
ky i porotci jsou skvělí lidé a v tá-
boře panuje přátelská atmosféra. 
Úkoly se neskládaly jen ze sloho-
vých a gramatických cvičení, nej-
těžší pro mě byl minutový mluvní 
projev. I když jsem se neumístila 
v první desítce soutěžících, hod-
notím soutěž jako zajímavou zku-
šenost a své účasti rozhodně neli-
tuji. marie vlČKová, 9. a
 Základní škola Mánesova

účast na celostátním kole olympiády v českém jazyce

Zdravověda. Školáci mohli 21. června sledovat ukázky práce 
hasičů nebo třeba inscenované vytahování střepu z nohy v podání 
otrokovické pobočky Českého červeného kříže.

V červnu se pro uživatele pobytových služeb SENIORu 
Otrokovice  (budovy B a C) uskutečnily sportovní hry 
s celou řadou sportovních disciplín (hod míčem na cíl, 
kuželky apod.). Velký dík patří  žákům ZŠ Mánesova 
Otrokovice pod vedením paní učitelky Řezníčkové, 
kteří pomohli při organizaci sportovních her v budově 
B.  Ing. Ivana vardanová, SENIOR Otrokovice

senIor děkuje školákům 



Poslední víkend v červnu se 
konalo na veslařské dráze v Ra-
čicích Mistrovství ČR ve veslo-
vání žactva, dorostu a seniorů 
do 23 let. Pro mladé otrokovic-
ké veslaře bylo mistrovství vy-
vrcholením celoroční přípravy 
a znamenalo potvrzení jejich 
výkonů v průběhu sezony.

Veslaři dosáhli celé řady 
úspěšných umístění a přivezli 
z Račic jednu zlatou medaili, 5x 
stříbrné a 3x bronzové medaile.  
Navíc se 5x umístili na bodova-
ných  čtvrtých až šestých mís-
tech. Na vítězství dosáhli Adam 
a Jakub Atarsiovi v kategorii 
mužů do 23 let na dvojskifu 
lehké váhy. V disciplíně čtyřek 
párových jeli proti soupeřům 
z kategorie těžkých vah – dojeli 
na třetím místě. Trenérkou po-
sádky je Zuzana Atarsia. Cenné 
stříbro vybojovali po vyrov-
naném souboji s reprezentační 
českou posádkou dorosten-
ci  Martin Svízela a Jan Solař. 
Na 2. místě dojeli i na čtyřce 
párové, kde startovali s veslaři 
z Děčína a Lysé n. L. I tuto po-
sádku trénuje Z. Atarsia.

Další stříbro vybojoval 
na skifu mladší žák Radim 
Hladík, který se podílel ještě 
na další stříbrné medaili v závo-
dě párových čtyřek žáků mlad-
ších. Bronz vybojovala posádka 

starších žáků na čtyřce s kormi-
delníkem v sestavě Petr Skalník, 
Jan Šamánek, Filip Novotný, 
Vojta Nájemník a kormidelník 
Robert Janda. Trenérkou po-
sádky je Markéta Solařová – 
současně trénuje starší žačky, 
které rovněž bojovaly o medai-
le. Bronzovou medaili získala 
skifařka Valentýna Solařová, 
dále Radim Húsek ve společné 
posádce dorostenců na čtyř-
ce s kormidelníkem a skifařka 
Lenka Omelková.  Čtvrté mís-
to si vybojovala párová čtyřka 
mladších žaček. Trenérkami 
těchto děvčat jsou Helena Ku-

bíčková a Zuzana Mikesková.  
Mládež má až do poloviny srp-
na prázdniny.  Podzimní část 
přípravy zahájí zároveň s kon-
cem olympiády 8. srpna. Sou-
časně zvou veslaři mezi sebe 
i všechny nové zájemce o ves-
lařský sport. Poslední dva týdny 
v srpnu je nejvhodnější doba 
pro výuku nových zájemců, 
kteří by měli mít alespoň 10 let  
a měli by alespoň trochu umět 
plavat. Na loděnici u Moravy je 
budou očekávat trenéři denně 
ve všední dny od 16 hodin.    

 Jiří KubíČeK, 
 oddíl veslování
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Spoluzakladatel klubu Panthers 
Otrokovice Petr hrabec se 
florbalu věnuje opravdu napl-
no. Dříve hrál a trénoval, po-
sledních sedm let je trenérem 
a manažerem klubu.  Byl tedy 
u všech úspěchů Panterů včetně 
postupu týmu mužů v extralize. 
Pro nadcházející sezonu se ve-
dení klubu rozhodlo pro několik 
změn, které manažer přibližuje. 
asi nejvýraznější změnou 
oproti minulé sezoně je od-
chod trenéra Jana holovky. 
Jaké důvody k tomuto rozhod-
nutí vedly a kdo jej nahradí?
Hlavní důvod jeho odchodu je 
ten, že odešel sponzor, který se 
ve velké míře podílel na jeho 
mzdě. Klub tedy začal hledat 
alternativu blíže Otrokovicím 
a taky alternativu, která bude fi-
nančně méně náročná. Nakonec 
se nám podařilo získat Martina 

Hájka, což je bývalý trenér Hat-
tricku Brno. Jeho rovnocenným 
partnerem bude Aleš Prudký, 
který je kondiční trenér a mo-
mentálně vede letní připravu. 
nemáte obavy z toho, že an-
gažování nového trenéra, 
který nemá žádné zkušenos-
ti s extraligou, může být pro 
tým riskantní?

Ano, určité riziko to být může. 
My s tím počítáme, na druhou 
stranu dáváme šanci trenérovi, 
který je nesmírně pracovitý 
a má velkou vůli a chuť doká-
zat všem ostatním, že na to má. 
Jak vypadá letní připrava 
dvou extraligových celků 
a týmu mužů a juniorů?
Mužský tým má za sebou již tři 
desítky tréninkových jednotek 
pod vedením kondičního tre-
néra Aleše Prudkého. Hráči si 
letní připravu zatím velmi po-
chvalují a i ve vedení klubu pa-
nuje velká spokojenost s kvali-
tou vedení přípravy a přístupem 
hráčů k tréninkům. Juniorský 
tým začal letní přípravu pozdě-
ji a má za sebou zatím dvacet 
tréninkových jednotek. Vrcho-
lem letní přípravy bude účast 
A týmu mužů na největším 
florbalovém turnaji na světě – 

Czech Open. Na tomto podni-
ku. který se koná 16.–19. srpna 
v Praze, budeme mít možnost 
se poprvé v historii klubu po-
měřit s nejlepšími světovými 
celky ze Švédska, Finska nebo 
Švýcarska. 
období letní přípravy je ty-
pické sháněním posil. Jak je 
na tom tým Panthers otro-
kovice?
Hlavními příchody jsou naši 
odchovanci, kteří se v minu-
losti nemohli věnovat florbalu 
ať už z pracovních, či rodin-
ných důvodů. Jedná se o La-
dislava Kudláčka, Ladislava 
Pejšu a Davida Stavjaníka. 
Dále máme v hledáčku ještě 
dvě  jména, která bych zatím 
nechtěl prozrazovat. Druhou 
stranou mince jsou odchody, 
kdy mužstvo opustí Pavel Ba-
rabáš a Peter Klapita, kterým 

skončilo hostování, a taky 
Daniel Mikeška, který odjíždí 
za studiem do Finska. 
ve své premiérové sezoně se 
družstvo Panthers otrokovi-
ce umístilo na 7. příčce a po-
stoupilo do play-off. myslíte, 
že můžete podobný úspěch 
zopakovat?
Jsem si jistý, že loňskou sezonu 
můžeme zopakovat  a uděláme 
všechno pro to, aby ten výsle-
dek byl ještě lepší. Mimo naše 
partnery se můžeme spoleh-
nout i na otrokovickou radnici, 
která nás výrazně podporuje.
Junioři postoupili do extrali-
gy. Je to největší úspěch mlá-
dežnických výběrů klubu?
Ano. Za úspěch ale považuji 
i to, že se nám podařilo stabi-
lizovat mládežnickou strukturu 
s dostatečným počtem hráčů. 
 anna novoTná

Po dvou divizních stříbrech to 
konečně vyšlo a tenisté Jiskry 
Otrokovice postoupili poprvé 
v historii do druhé ligy dospě-
lých. Tým posílený o tři hráče 
bývalé světové padesátky Mi-
chala Tabaru, Kateřinu Sisko-
vou a Radku Bobkovou byl 
ozdobou celé soutěže a divizí 
prošel bez jediného zaváhání. 

„Nejtěžším zápasem byl 
duel úvodního kola v Jihlavě, 
kde proti nám za tamní rezer-
vu nastoupilo několik hráčů 
z extraligového kádru. Po fan-
tastickém výkonu našich žen 

jsme to zvládli a pak už nebyl 
problém,“ vysvětlil Stanislav 
Nebojsa. Ten splnil roli týmo-
vé jedničky na výbornou, když 
ani jednou nezaváhal.  Stejně si 
vedli také Michal Tabara, Kate-
řina Sisková a Radka Bobková, 
důležitými body se k postupu 
zasloužili Jan Přehnal, Da-
vid Vychytil, Jaroslav Dlabač 
a Andrea Rebrová. „Sezonu 
jsme si užili a příznivci tenisu 
viděli výborné zápasy. Pokud 
udržíme stávající tým, máme 
na přední příčky i ve druhé 
lize,“ doplnil Nebojsa.      (sne)

historický postup tenistů Jiskry do 2. ligy

otrokovičtí tenisté. Zleva nahoře S. nebojsa, J. Přehnal, M. 
Tabara, J. Dlabač, M. Kroupa, zleva dole R. Bobková, D. Vychy-
til a K. Sisková.  Foto: stanislav PrIcIs

Na konci sezony mohou ku-
želkáři říci, že se jim dařilo 
obstojně. V jarních víkendech 
proběhlo MČR jednotlivců v ku-
želkách. Kuželkáři TJ Jiskry Ot-
rokovice se nominovali ve třech 
kategoriích – žákyně, junioři 
a ženy.

MČR žákyň se uskutečnilo 
v Jihlavě koncem dubna. Náš 
oddíl reprezentovala Eliška 
Hrančíková, kdy výkonem 392 
shozených kuželek na 100HS 
(25 hodů do plných + 25 hodů 
dorážka na 2 drahách) obsadila 
20. místo.

Junioři o titul mistra ČR bo-
jovali v květnu v Rokycanech 

na 120 HS (15 plné + 15 dorážka 
x 4 dráhy). Petr Jonášek porazil 
554 kuželek, což nestačilo k po-
stupu do finále a skončil z 36 
hráčů na 23. místě.

Osmačtyřicet žen z celé ČR 
se utkalo ten samý termín v ku-
želně v Podbořanech. Zuzka An-
čincová neměla bohužel „svůj 
den“ a výkonem 500 kuželek 
na 120 HS se zařadila na 43. 
místo. Dana Bartolomeu zahrála 
první 2 dráhy famózně (295), ale 
pak selhala psychika a nakonec 
Daně chyběl s výkonem 535 po-
ražených kuželek jeden jediný 
kolek, který by ji posunul na 24. 
příčku, a tak do nedělního finále.

   Všem zúčastněným kuželká-
řům patří poděkování za dob-
rou reprezentaci  nejen našeho 
oddílu, ale i města Otrokovice. 
Vzhledem k našim již mnoho-
krát zmiňovaným špatným pod-
mínkám pro fungování oddílu 
a vychovávání mladých nadějí si 
vedeme velmi dobře. Bez vlast-
ní kuželny jsme již 20 let, ale 
naše naděje, že jednou bude stát 
v Otrokovicích nová, nám dává 
sílu se tomuto sportu věnovat 
i nadále. Vždyť náš oddíl „žije“ 
ve městě již 66 let! Hodu zdar 
a optimismus k tomu…
    michael dIvíleK st., 
 výbor oddílu kuželek 

otrokovičtí kuželkáři hodnotí sezonu pozitivně

novinka u Panterů: jednoho hlavního trenéra nahradili dva rovnocenní

Komise mládeže a sportu při Radě města Otrokovice upozorňuje 
zájemce o pronájem městských sportovních zařízení pro školní 
rok 2012/2013, aby zasílali žádosti:
• o školní tělocvičny přímo ředitelům jednotlivých škol,
• o městskou halu správci městské haly společnosti TEHOS  
s. r. o., k rukám ředitele, to vše v termínu do 14. září 2012.
 vlastimil buKovJan, 
 předseda Komise mládeže a sportu

Zlato, stříbro a bronz z mistrovství Čr pro veslaře

Přerušení dodávky technologické páry
V letním období provádějí teplárenské společ-
nosti pravidelně v době odstávky opravy a revi-
ze technologického zařízení. Letos dojde v loka-
litě, která je zásobována teplem ze společnosti 
Teplárna Otrokovice, k přerušení dodávky tech-
nologické páry od pondělí 30. 7. od 6.00 hod. 
do neděle 5. 8. Do 14.00 hod. bude dosaženo 
sjednaných smluvních parametrů. Odběratelům, 
kteří odebírají teplo a teplou vodu prostřednic-
tvím horkovodních systémů, bude zajištěna do-
dávka z náhradních zdrojů bez přerušení.
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medailisté. Zleva stojící: Martin Húsek, Martin Svízela, Jan Solař, 
Filip novotný, Jan Šamánek, Vojtěch nájemník, Petr Skalník, Radim 
Hladík. Zleva klečící: Jakub Atarsia, Lenka Omelková, Valentýna So-
lařová, Adam Atarsia.  Foto: oddíl veslování



Koťata, Lvíčata, Klokánci, Tyg-
říci, Srdíčka, Žabičky a Pastelky. 
Takovými libozvučnými jmény 

se honosila družstva z otroko-
vických školek, která se utkala 
na atletické olympiádě mateř-

ských škol „O pohár starosty 
města Otrokovice“. Všechny 
děti se snažily předvést co nej-
lepší výkony ve sprintu na 30 
metrů, v člunkovém běhu, hodu 
medicinbalem, běhu přes pře-
kážky, hodu míčkem a skokem 
z místa. Stupně vítězů jsou ale 
jenom tři, a tak nejvíce slavi-
la družstva z MŠ Hlavní 1169, 
Lvíčata ze Zahradní 1202 a Klo-
kánci z J. Jabůrkové 1389. Mezi 
jednotlivci měli nejlepší výsled-
ky Michal Kopecký, Alexandr 
Pujin a Adam Dostál, z děvčat 
Valerie Máčalová, Bára Janoší-
ková a Nela Samsonková.  (ano)
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v. I. P. desetiboj: zkusili být jako šebrle
In

z
e

r
c

e

Café Naděje 
Bezbariérová  nekuřácká kavárna v budově 
SENIORU C blízko Společenského domu 
na Baťově — dětský koutek, pravidelný 
program, internet, wifi, možnost pořádá-
ní oslav, prostor pro firemní jednání. Jsme 
na Facebooku, na e-mailu k.frascaova@na-
deje.cz, tel. 775 889 692. 

Café Naděje - tréninková kavárna, 
kde obsluhují zdravotně postižení. M
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děti z mateřských škol měly vlastní olympiádu

V sobotu 7. července se konal  
46. ročník MČR v atletice vete-
ránů v Opavě. Počasí bylo přímo 
tropické. Naše město reprezento-
vali tři závodníci: Jiří Urban, Jiří 
Janoušek a Zdeňka Plesarová. 
Podle pravidel je celkové pořadí 
určeno až po přepočtu věkovým 
koeficientem, aby se daly po-
rovnat výkony závodníků všech 
kategorií. Výprava byla úspěšná, 
naši atleti získali 2 x zlato, 1 x 
stříbro a 2 x bronz. 
Rekapitulace výsledků: Jiří 
Urban (M 55-60 r.):  3. mís-
to 100 m, čas 13.53 s., 3. místo 
200 m, čas 27.86 s.
Jiří Janoušek (M 60-65 r.):   1. 

místo 5 000 m chůze, čas 28.00 
min. Zdeňka Plesarová (Ž 50-55 
r.):    1. místo kladivo – 37,07 m,
2. místo břemeno 7,26 kg – 
13,08 m, 4. místo disk -  26,58 m.

Gratulujeme ke kvalitním 
umístěním i výkonům. Dalším 
vrcholným podnikem bude srp-
nové mistrovství Evropy, které 
budou organizovat tři města tří 
států: Hrádek nad Nisou (ČR) + 
Zittau (Německo) + Bogatynia/
Zgorzelec (Polsko). Přejeme na-
šim sportovcům, aby jejich pří-
prava probíhala bez zdravotních 
komplikací, které jsou, bohužel, 
s přibývajícím věkem stále čas-
tější.  milena marČíKová

mistrovství Čr veteránů v atletice

Stalo se již příjemnou tradi-
cí, že se v Otrokovicích vždy 
na začátku července potkají 
kušisté z celé Evropy. Otroko-
vický oddíl polní kuše TJ Jiskra 
uspořádal pod záštitou starosty 
Mgr. Jaroslava Budka v pořadí 
již 14. ročník Bohemia World 
Cupu. Stejně jako předchozí 
ročníky i ten letošní byl velmi 
kvalitně připravený, a právě 
proto se k nám do Otrokovic 
mnoho zahraničních střelců 
velmi rádo vrací, neboť je jisto-
ta, že půjde o závod s vysokou 
úrovní. Vedra, která střelce oba 
dva dny soužila, neubrala nic 
na podaných výsledcích. Kromě 
českých střelců přijely reprezen-
tační výpravy z Maďarska, Fran-
cie, Chorvatska a Švýcarska. 
Každý den se střílí na 3 vzdále-
nosti: 35  m, 50  m a 65  m, vždy 
po 30 šípech. Za 2 dny závodů je 
tedy max. možný nástřel 1 800. 
Startovalo bezmála 60 střelců 
a z konečných výsledků může-
me vyčíst, že nejlépe připravený 
tým byl opět tým z Chorvatska: 

V kategorii muži putovaly 
všechny 3 medaile do Chor-
vatska: 1. A. Kristinič (1720), 
2. D. Pereglin (1703), Z. Špo-
ler (1684). V kategorii ženy 
i zde všechny 3 medaile získal 
tým z Chorvatska: 1. S. Komar 

(1701), 2. T. Odlešiič (1665), 3. 
N. Krivanek (1657).

Kategorie senioři: 1. místo 
vyhrál I. Mátrai (HUN, 1642), 2. 
místo obsadil A. Terenyi (HUN, 
1551), bronz si vystřílela A. 
Kaszoniyová (1541) startující 
za oddíl TJ Jiskra Otrokovice.

Kategorie junioři (18–21 
let): 1. m. vybojoval M. Kajfeš 
(CRO, 1659), 2. byla V. Pereg-
lin (CRO, 1658), 3. místo získal 
B. Guillaume (FRA, 1634). Ka-
tegorie kadeti (do 18 let): i zde 
všechna 3 místa obsadili Chor-
vati – 1. A. Cvrtila (1676), 2. I. 
Kelečič (1657), 3. V. Kozum-
plik (1643). První den závodů 
se hodnotila i družstva (1 druž-
stvo = 3 střelci) – zlato, stříbro 
i bronz si vystřílely týmy Chor-
vatska. Pro mnohé české střelce 
znamenal výsledek z Bohemia 
Cupu také nominaci na mistrov-
ství světa, které se bude konat 
od 13. do 19. srpna v Chorvat-
sku. Z našeho otrokovického 
oddílu byli do reprezentace ČR 
nominováni Aja Kaszonyiová, 
Kateřina Štětkářová a Zdeněk 
Janda. Oddíl polní kuše děkuje 
všem sponzorům a hlavně městu 
Otrokovice za poskytnutí dota-
ce na uspořádání tohoto závodu 
světového poháru. 

 Kateřina šTěTKářová

14. ročník bohemIa world cupu – závod 
světového poháru ve střelbě z polní kuše

Dne 5. července se v Hodoníně 
konalo 3. kolo I. atletické ligy, 
kterého se zúčastnily i ženy TJ 
Jiskra Otrokovice. Za nesku-
tečně horkého počasí se enorm-
ním nasazením všech závodnic 
podařilo opět obsadit celkově 
5. místo, tentokrát o jediný bod 
před silným celkem TZ Třinec. 
Teplota na ploše stadionu dosa-
hovala téměř 50 stupňů Celsia 
a všechny naše závodnice ab-
solvovaly 4 až 5 startů v disci-
plínách.

Odměnou jim je, že do pod-
zimních bojů půjdou již bez 
starosti o záchranu v soutě-
ži. V příštím roce tak budou 
opět reprezentovat naše město 
v I. atletické lize mezi repub-
likovou elitou, kam se výkony 
ve svém druhém roce působení 
v této souteži zařadily. Výsledek 
je o to cennější, že náš oddíl jako 
jediný ze zúčastněných pracuje 
v amatérských podmínkách, bez 
podpory sportovních škol a stře-
disek. aleš PrudKý

atletky budou v I. lize i příští sezonu

„Nikdy na tebe nezapomeneme,“ vzkázal tragicky zesnulému kamarádovi pořadatel Memoriálu Pet-
ra Vymazala Hynek Bršlica. Osmý ročník memoriálu se konal 14. července, den před nedožitými 
čtyřicátinami fotbalisty. Na jeho počest se utkaly ve Sportovním areálu Baťov Vymazka tým, hráči 
SK Baťov 1930 a TJ Fatra Slavia Napajedla, který v turnaji hraném stylem každý s každým 2 x 20 
minut zvítězil. Symbolické ceny předali příbuzní Petra Vymazala.  (ano)

memoriálem si připomněli skvělého kamaráda

Na devět desítek amatérských 
atletů a téměř tři desítky dětí si 
měřily minulou sobotu na No-
vém stadionu své síly v „Otro-
kovickém mistrovství světa“, 
V. I. P. desetiboji.  Soutěžními 
disciplínami byl běh na 100 
metrů, skok do dálky, hod kou-
lí, skok do výšky, běh na 400 
metrů a 110 metrů překážky, 
hod diskem a oštěpem, skok 

o tyči a nakonec běh 1 500 met-
rů.  Účastníci desetiboje si užili 
snad veškerého možného poča-
sí, které se v létě může vyskyt-
nout. Od větrného přes sluneč-
né, bezvětří, zataženo i trvalý 
déšť.  Nejlépe si mezi muži na  
V. I. P. desetiboji vedl Petr 
Mikuláček, který dosáhl 4 407 
bodů. Druhé místo získal Petr 
Pleva se 4 280 body, pozici 

třetího nejlepšího obsadil Zby-
něk Čech se 4 146 body. Čtyř-
tisícovou hranici  pokořil ještě 
Ondřej Sikora, který získal 
díky 4 003 bodům čtvrté místo. 
Mezi neregistrovanými amaté-
ry byl nejlepší Antonín Nášel, 
který se umístil na 7. příčce 
s 3 662 body. Mezi ženami se 
nejlépe umístila Natálie Náde-
níčková s 2 770 body následo-
vaná Kristýnou Havlíkovou 
s 2 714 body a Dominikou 
Bobálovou, která vybojova-
la 2 557 bodů. Přes dva tisíce 
bodů nasbíraly během sobo-
ty i čtvrtá Petra Muzikantová  
(2 492 bodů) a pátá Lada Stra-
ková (2 229 bodů). Mezi ne-
registrovanými atletkami byla 
nejlepší šestá Jana Plšková 
s 1 895 body. Letošní už čtr-
náctý V. I .P. desetiboj se mohl 
dokonce pochlubit účastnicí až 
z Kolumbie Galego Solangi 
s 1 514 body. 

Lehkoatletický desetiboj 
na vrcholové úrovni bývá 
dvoudenní akcí. Českým re-
kordmanem je Roman Šebrle 
s 9 026 body, což byl donedáv-
na i světový rekord. 

 anna novoTná

Skok o tyči znesnadňoval soutěžícím atletům déšť a tím pádem 
i mokré klouzající nářadí. V odhodlání získat cenné body je to ale 
nemohlo zastavit.  Foto: anna novoTná


