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ZLÍN Projekt vědeckého parku
v Uherském Hradišti za stamiliony
korun, kvůli kterému padl bývalý
rektor zlínské Univerzity Tomáše
Bati Ignác Hoza, má stále šanci
na vznik. Jenže vsadit si na něj by
byl hodně velký risk.

Po odvolání rektora Hozy šéfuje
zlínské škole prorektor Vojtěch
Křesálek. S rozhodnutím, zda uni-
verzita do stavby skutečně půjde,
chce počkat až na nové vedení.

„Budu se snažit, aby projekt ne-
padl definitivně. Aby se udržel při
životě a mohl o něm rozhodnout
nový rektor,“ naznačil Křesálek.

Hozův nástupce však bude zná-
mý až za několik měsíců. Tak dlou-
ho ale zřejmě nebude čekat podni-
katel Pavel Berka, který vlastní po-
zemky za desítky milionů korun,
které by škola musela odkoupit.

„Jsem ochotný vyčkat do
31. května. Do té doby blokuji po-
zemky pro univerzitu ve Zlíně.
Dále čekat nebudu,“ řekl minulý tý-
den Berka, který podle svých slov

registruje další tři zájemce. Berka
hraje v celé kauze velkou roli. Skou-
pil pozemky pro stavbu parku, pro-
jekt spolu s Hozou propagoval
a měl jej řídit.

Kvůli projektu UH parku se vče-
ra sešla správní rada univerzity.
Její členy čekalo projednání audi-
tu, který nechal vypracovat bývalý
rektor Hoza.

Zpráva měla stavbu UH parku
podpořit. Správní rada ale Hozovy
argumenty odmítla.

„Znovu jsme konstatovali, že
pro univerzitu je to rizikový pro-
jekt. Nákup pozemků jsme tedy ne-
odsouhlasili,“ poznamenala před-
sedkyně správní rady Michaela Šoj-
drová.

Podle ní měl dát audit jasnou od-
pověď na otázku, jaký přínos bude
mít UH park pro univerzitu. Je-
nomže nedal. „Bývalý rektor tuto
otázku při zadávání auditu vyne-
chal. Přitom věděl, že je důležitá,“
uvedla Šojdrová.

Podle ní by mohla správní rada
dát projektu zelenou pouze v pří-
padě, že by se přepracoval. Hlavně
jeho financování a personální zajiš-
tění.

To ale potřebuje čas. „Přepsat
projekt je práce na několik měsíců
a zaměstná tým lidí. Teď je priorit-
ní připravit volbu nového rektora.
O samotném projektu budu jednat
jen v případě, že padne. Třeba pro-
to, že pozemky koupí někdo jiný,“
naznačil Křesálek.

Petra Procházková

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Obyčejné
zpoždění posudku statika může
ovlivnit podobu kulturní sezony v
Uherském Hradišti.

Klubu kultury a Letní filmové
škole hrozí, že v létě budou muset
složitě přesouvat svůj doprovodný
program, který se pravidelně ode-
hrává na nádvoří Reduty vedle kos-
tela či na Kolejním nádvoří.

Program akcí mají přitom orga-
nizátoři dlouho dopředu napláno-
vaný a každá změna je pro ně pro-
blém.

Jenže oběma akcím hrozí, že bu-
dou muset hledat nové prostory.
Letní filmová škola už s tím počítá.

„Naše doprovodné programy
přesuneme do Smetanových sadů.
Dramaturgii uzpůsobíme tak, aby-
chom nerušili obyvatele a vešli se
i do programu projekcí,“ upřesnil
výkonný ředitel festivalu Michal
Surma.

Důvodem komplikací je zpoždě-

ní posudku statika Jindřicha Černí-
ka. Ten má za úkol zjistit, proč
před třemi týdny spadla několika-
tunová část římsy z barokního kos-
tela svatého Františka Xaverského.

„Navrhnu opravu římsy jako cel-
ku. Její bortění může pokračovat,
což by bylo nebezpečné. Posudek
předložím do měsíce. Dříve to ne-
stihnu, podobných havárií řeším
celou řadu,“ řekl Černík.

To už ale může být pozdě. Podle
ředitele Klubu kultury Miroslava
Macha jde o problém, který musí
urychleně vyřešit. „Žádnou akci
jsme zatím nepřesouvali ani neru-
šili, ale to se může brzy změnit,“
naznačil Mach. „V letní sezoně
na nádvoří nemáme akce jen my,
ale konají se tam svatby či konfe-
rence.“

Na posudek statika netrpělivě
čekají i místní farnost, která má
kostel ve správě, stavební úřad
nebo památkáři. Jan Pášma

Krátce
BŘEZNICE

Lidé v obci se složili
na pomoc Troubkám
Téměř devět tisíc korun vybrali
mezi sebou obyvatelé Březnice. Pe-
níze pomohou lidem ve vyplave-
ných Troubkách. Peníze předal
březnický starosta Josef Hutěčka
pracovníkům humanitární organi-
zace Samari, kteří v Troubkách po-
máhali. Kromě financí putuje
z Březnice do zaplavené obce i po-
moc v podobě čisticích a úklido-
vých prostředků. (ppr)

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Hasiči předvedou
slaňování na žebříku
Slaňování na dvaačtyřicetimetro-
vém hasičském žebříku, ukázky bo-
jového umění Musado v podání ar-
mádních výsadkářů nebo prohlíd-
ka tanku. To vše dnes čeká na ná-
vštěvníky akce zvané Den s integro-
vaným záchranným systémem,
která se koná dopoledne na Masa-
rykově náměstí ve Valašských Klo-
boukách. Kromě policistů, hasičů
a záchranářů nebudou chybět ani
pyrotechnici, potápěči nebo kyno-
logové se psy. (ich)

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Hradiště v pátek chystá
večerní jízdu bruslařů
Na večerní vyjížďku na in-line
bruslích mohou v pátek vyrazit
lidé v Uherském Hradišti. Sraz je
na parkovišti před zimním stadio-
nem ve 20 hodin. Na okruh dlouhý
5,5 km se bruslaři vydají o půl devá-
té, celý okruh projedou dvakrát za
sebou. (pas)

Borci Závod českého poháru v in-line bruslení Inline 2010
se jel o víkendu v Napajedlích. Bruslaře na svůj fotoaparát
zachytil Richard Vitásek z Napajedel.

Vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má stále zájem o projekt vědeckého
parku za 560 milionů korun. Chce, aby majitel pozemků Pavel Berka počkal
s jejich prodejem až na volbu nového rektora. Jenže to už může být pozdě.
Podle Berky totiž projekt chtějí další tři zájemci.

Poznali jste krále? Králem
ve Vlčnově se letos stal

dvanáctiletý Roman Hruboš.
Foto: Z. Koníček, zdenekonicek.rajce.net

FAKTA

Vědecký park
Správní rada zlínské Univerzity
Tomáše Bati včera jednala o osudu UH
parku. Ten má stát 560 milionů korun,
pozemky pro něj mají hodnotu
53 milionů. Správní rada projekt
odmítla. Škola má po odvolání rektora
Ignáce Hozy jen dočasné vedení.
Definitivní rozhodnutí chce zdržet do
doby, až bude známý Hozův nástupce.

FAKTA

200 milionů fotek
na rajčeti
Největší české fotoalbum
na internetu pokořilo magickou
hranici 200 milionů snímků!
Za jak dlouho se těch
neuvěřitelných 200 milionů fotek
nasbíralo? Za necelých pět let.
Na Rajče.net si nahrává své
fotografie více než 365 tisíc
uživatelů všech věkových kategorií.
Jejich fotoalba měsíčně přilákají
téměř jeden milion internetových
návštěvníků.

O poloze při porodu
má rozhodnout lékař
»Ad Nejdražší porod...
Dnešní ženy jsou příliš zhýčkané.
Je přece nesmysl, aby si žena
sama rozhodovala o poloze, ve kte-
ré bude rodit. To nejlépe posoudí
lékař, případně porodní asistent-
ka. Pouštět hudbu bych slabě do-
volila, ale nějakou aromaterapii
rovnou vyloučila. Nevěřím tomu,
že ta „vůně“, která ale pro jiného
může být zápachem, není cítit
mimo porodní box. Co se jedno-
mu líbí, může druhého obtěžovat.
Sestra by se měla pořádně soustře-
dit na samotný porod a ne nesmy-
slně rodičce posluhovat a zapalo-
vat vonné tyčinky. Osobně ani ne-
chápu, že ženy stojí o to, aby byl
u nich při porodu manžel.
Jarmila Holoušková

Tatínek u porodu
je důležitý
»Ad Nejdražší porod...
První dítě jsem rodila ještě ve „sta-
ré“ zlínské porodnici. Žádný tatí-

nek u porodu, žádné dítě u sebe,
žádné návštěvy. Miminka matky
příbuzným ukazovaly z malého
okýnka z výšky, takže si vůbec ne-
dokážu představit, jestli tak malič-
ký obličej vůbec dokázali roze-
znat. Druhé dítě jsem přivedla na
svět už v „nové porodnici“, a byl
to teda nebetyčný rozdíl. Moc
jsem ocenila přítomnost manžela
u porodu, mimochodem, myslím
si, že i díky tomu zážitku má k dce-
ři „jiný“ vztah. Neříkám, že lepší,
ale prostě „jiný“.
Eva Kovářová, Zlín

Rodit doma
je nezodpovědné
»Ad Nejdražší porod...
Maminky, které uvažují o porodu
doma, bych varovala. Celé těho-
tenství jsem prožila bez komplika-
cí, stejně tak porod se rozbíhal vý-
borně. Jenže najednou se chlape-
ček „zaseknul“ a nebýt včasného
zásahu lékařů, nepřežila bych to
ani já, ani on. Jsem za jejich po-
moc ráda.
Helena Valová

Holešovský zámek
patřil dětem
V neděli 30. května se uskutečnil
v Holešově tradiční dětský den
spojený s akcí Děti dětem.
Na děti čekaly v zámeckých chod-
bách pohádkové postavičky (král,
královna, ježibaba, víly, čert
a vodník, Popelka, loupežníci
a na závěr princezna), u kterých
plnily různorodé úkoly, díky
nimž se děti dostaly až k princez-
ně, kterou vykoupily od loupežní-
ků. Princezna Anička všem svým
zachráncům poděkovala a předa-
la sladké odměny a medaili. Nej-
dříve na pódiu v zámecké zahra-
dě, poté ve velkém sále, probíhal
také program, který se skládal
z vystoupení dětí kroužků Středis-
ka volného času Tymy.
V tomto programu se představily
taneční a pohybové kroužky –
Sundance, Babydance, Kuřátka,
Aerobik, Rainbowdance, Balet,
Hip-hop. Děti viděly i kouzelní-
ka.
Jarmila Vaclachová
ředitelka Střediska volného času

Momentka Nedělní folklorní slavnosti
s Jízdou králů ve Vlčnově navštívil
s fotoaparátem Zdeněk Koníček.
Foto: Z. Koníček, zdenekonicek.rajce.net

Několikatunová část římsy
z kostela sv. Františka
Xaverského v Hradišti spadla
před třemi týdny. Foto: MF DNES

Fórum čtenářů

Pro všechny Na závodě v Napajedlích se setkala česká špička
v in-line bruslení, která jela půlmaraton, a to 21 kilometrů. Pořadatelé
však připravili tratě pro různé kategorie závodníků. I pro ty nejmenší.

2x foto: Richard Vitásek, risanek25.rajce.net
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (kup) Více než
rok čekali lidé ve Valašském Meziří-
čí na den, kdy se budou moci podí-
vat do nově zrekonstruovaného
amfiteátru v parku vedle zámku
Kinských.

Dočkali se v sobotu odpoledne,
kdy byl amfiteátr slavnostně ote-
vřen. I přes nepřízeň počasí na mís-
to dorazily asi dvě tisícovky lidí.

Slavnostní otevření provázel hu-
dební a divadelní program. Kromě
jiných zde vystoupila Lucie Redlo-
vá nebo meziříčská kapela Mňága
a Žďorp.

Nový amfiteátr, který nahradil
zchátralé letní kino, bude sloužit
kulturním akcím a promítání fil-
mů. Revitalizace zámecké zahrady
a bývalého letního kina přišla na té-
měř 42 milionů korun. Minister-
stvo financí přispělo 10 miliony,
dalších 17 milionů město získalo
z Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava.

výběr z dopisů, kráceno

Ve kterém roce přišel
do skupiny TEAM zpěvák
Pavol Habera?
a) 1987

b) 1988

c) 1989

Svou odpověď zašlete nejpozději
6. 6. 2010 formou SMS* na číslo
900 11 09 ve tvaru:MFD (mezera) TEAM
(mezera) evidenční číslo zákazníka
(mezera) a nebo b nebo c (mezera)
jméno (mezera) příjmení (mezera)
datum, kdy chcete jít na koncert.

Výherci budou kontaktováni a jejich jména budou
zveřejněna na www.klubdnes.cz.

*Cena SMS je 9Kč vč. DPH. Službu technicky
zajišťuje ATS, infolinka 776 999 199
(po–pá, 9.00–16.00), www.premiumservices.cz.

Soutěž pro členy klubu DNES
Pavol Habera a skupina TEAM
11. 6. Frýdek-Místek – Víceúčelová sportovní hala
26. 6. Uherské Hradiště – Studentské náměstí

Vše o koncertech najdete na
www.vichr.cz a www.team-online.sk

Předplaťte si MF DNES
a staňte se členem klubu DNES

Vyhrajte
30 vstupenek
na každý koncert Pavola
Habery a skupiny TEAM

www. klubdnes.cz infolinka: 225 555 522

Letní kino ve
Valašském Meziříčí
nahradil moderní
amfiteátr

Vědecký park
má stále naději.
Ale o hodně menší

Spadlá římsa ohrozí kulturní akce
Klub kultury a Letní filmová škola v Uherském Hradišti mají problém. Kvůli zpožděnému
posudku statika odsunou letní akce z nádvoří Reduty a Kolejního nádvoří na jiné místo.

Vaším objektivem
Výběr z fotografií ze serveru www.rajce.net, které přinesly různé události v kraji


