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Uherský Brod Už od středečního rána zasedal v Uherském Brodě krizový
štáb města, aby řešil 3. povodňový stupeň řeky Olšavy. V některých
místech, zejména v místní části Těšov a Havřice, voda stoupla tak, že
zatopila sklepy a pole. Město čekalo na odpouštění Luhačovské přehrady,
což by pro něj znamenalo zhoršení situace. 2x Foto: Filip Bartek, bartaaak.rajce.net

MF DNES vyhlásila soutěž o šest vstu-
penek na divadelní představení v Aca-
demia centru UTB Zlín, které se koná
8. června v 19 hodin.
Hru Co v detektivce nebylo přiveze do
krajského města pořádající Agentura
September. Šest vstupenek si rozdělí
tři výherci, kteří správně odpoví na
otázku: Který režisér inscenaci s popu-
lárními herci, jako je Petr Nárožný
nebo Václav Vydra, nastudoval?
Odpovědi odevzdávejte ještě dnes na
adresu zlínské redakce MF DNES, Barto-
šova 45, 760 01 Zlín, posílejte faxem
na 576 202 200 nebo e-mailem na ad-
resu soutez.zlin@mfdnes.cz.
Uzávěrka soutěže je dnes v 15 hodin,
výherce zveřejníme 5. června.

Krátce
ZLÍN

„Magor“ Jirous bude
číst v Domě umění
Básník Ivan Martin „Magor“ Ji-
rous bude dnes číst svoji poezii ve
zlínském Domě umění. V progra-
mu, který začíná v 18 hodin, spo-
lu s ním vystoupí hudebnice Dáša
Vokatá. Jde o první díl cyklu autor-
ských čtení významných českých
básníků, které se budou v Domě
umění konat každý červnový pá-
tek. Ten příští představí svoji poe-
zii Jaroslav Erik Frič, potom Jiří
Kuběna a jako poslední Pavel Zají-
ček. Všichni básníci budou mít hu-
dební doprovod. Autorská čtení
jsou součástí letošního projektu
Fenomén Baťa – zlínská architek-
tura 1910–1960, který je až do kon-
ce srpna k vidění právě v Domě
umění. (ill)

Soutěž o vstupenky

Do divadla

Pište, volejte, mailujte svoje názory
na redzl@mfdnes.cz, Bartošova 45,
Zlín 760 01, telefon 576 202 111.

Gazdíkův postoj je
populistický
»Ad Gazdík, nová superstar
TOP 09 a s ní i pan Gazdík stojí na
pravé straně celostátního vývoje.
Chtěl bych se dočkat, aby se pan
Gazdík vyjádřil k situaci, když se
tvořilo po krajských volbách nové
vedení stran pro Zlínský kraj.
Jeho trochu populistický postoj je
vyjádřený i ve vašem článku (jen
se vymění a prohodí kanceláře, asi
Mišák a Lukáš?). Jenže! Tehdy
chtěl a nabídl za Starosty panu Mi-
šákovi, že vypíchne ze hry ODS
tím, že se Starostové spojí s ČSSD.
Nyní se chystá na společnou cestu
zase s ODS. Bojím se, bojím, co
z něj vyroste vedle knížete.
Dušan Goldmann,
Bystřice pod Hostýnem

Jen aby Gazdíka
nesemlela vysoká politika
»Ad Gazdík, nová superstar
Výsledky voleb mě velmi potěšily.
Nedělám si iluze, že TOP 09 je
nová strana. Je mi jasné, že do ní
„přelezli“ lidé, kteří byli v jiných

stranách. Těší mě ale, že se do
Prahy dostal Petr Gazdík. Dou-
fám, že dokáže prosadit, co slíbil,
zvláště v rozpočtovém určení
daní, které je teď velmi nevýhod-
né pro malé obce. V tom má Gaz-
dík pravdu. Pro mě představuje
naději. Je to člověk, který každý
den řeší starosti lidí, žádný papa-
láš, který na poslanecké židli sedí
15 let. Jen aby zůstal stejný a aby
ho brzy svět vysoké politiky nese-
mlel. Vždyť stačí vzpomenout,

jak dopadl Čunek. Tehdy hodně
lidí věřilo, že regionu pomůže.
Karel Hotař, Zlín

Ve zlínské porodnici
jsem byla spokojená
»Ad Nejdražší porod...
Rodila jsem před pěti lety a byl to
pro mě obrovský zážitek – asi jako
pro každou maminku. Natrefila
jsem ve zlínské porodnici na velmi
milé sestřičky i porodní asistentky.
Opravdu je obdivuju, práce je to
podle mě velmi náročná. Žádná
z nich nedala najevo, že to, co je
pro mě jedinečné, je pro ni na den-
ním pořádku.
Jana Horáková

Překvapilo mě, že za
tatínka u porodu platím
»Ad Nejdražší porod...
V porodnici mě překvapilo, že za
přítomnost tatínka u porodu se pla-
tí. Proč? Vždyť tím, že tam s rodič-
kou je celou dobu, sestřičkám ubu-
de hodně práce. Pomůže jí se vším,
co před porodem potřebuje. Ne-
myslím to nijak zle, práce lékařů
i sester si vážím, ale přijde mi, že se
„vezou“ na vlně zájmu maminek
mít u porodu blízkého člověka.
Zuzana Waldová

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.

Zatopená trafostanice
Hasiči ve středu 2. června už od páté

hodiny odčerpávali vodu z trafostanice
v Brodě, která funguje na záložní zdroj.

Po dvou vstupenkách na
představení získají tři výherci

Petr Gazdík
Foto: Jan Karásek, MF DNES

Prohlédněte si kraj ze čtyř rozhleden
Nabídka ze Zlínského kraje Tipy na výlet

Nádherný pohled do 
krajiny východní 

Moravy nabízí 
obyvatelům, ale 

i turistům, rozhledny 
ve Zlínském kraji. 

Za příznivého 
počasí z nich lze 

dohlédnout na 
vrcholky Jeseníků, 

Beskyd, Chřibů, 
Hostýnsko-vsetínských 

vrchů i na Slovensko. Stojí na nejvyšším vrcholu 
Chřibů a je vysoká skoro 24 met-
rů. Nahradila původní dřevěnou 
rozhlednu, která v sedmdesátých 
letech dosloužila. Nový objekt 
vysvětil olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. Z rozhledny jsou 

R ozhledny nabízejí, kro-
mě procházky nebo pro-
jížďky na kole či běžkách, 

během sezony také řadu spole-
čenských akcí. V jejich okolí lze 
navštívit různé aktivity.

Vartova rozhledna u Seninky
Stále populárnější rozhlednou, 
ačkoliv funguje teprve od pod-
zimu 2009, se stala rozhledna 
Vartovna u valašské obce Se-
ninka.

Projektoval ji známý archi-
tekt Ivan Bergmann a nachází 
se ve výšce 631 metrů nad mo-
řem. Železná dominanta připo-
mínající vatru, je vysoká 37 me-
trů. Návštěvníci si z ní mohou 
prohlédnout Vsetínské, Hostýn-
ské a Vizovické vrchy, Beskydy 
i slovenské hory. Kolem Vartovny 
vytyčili ochránci přírody hvěz-
dicovitou síť naučných stezek 
o délce 34 kilometrů, což je 
v kraji rozsahem unikát. Na tra-
se nechybí 34 zastavení a osm 
odpočívadel.

Stezky kolem rozhledny tu-
risty přivedou k vzácným lido-
vým stavbám v okolí, muzeím 
i skalám a představí folklorní 
tradice, slavné rodáky i tajemné 
pověsti Valašska.

Rozhledna Brdo u Roštína
První kamenná rozhledna, která 
byla postavena v České republice 
po více jak sedmdesáti letech. 
I tak by se dala charakterizovat 
rozhledna Brdo u Roštína na 
Kroměřížsku.

vidět Roháče, Malá Fatra, Jese-
níky, Beskydy, Vsetínské vrchy 
i Karpaty.

V blízkosti se nachází nej-
známější turistické a rekreační 
letovisko Chřibů - Bunč, který 
stojí na hranici okresů Kroměříž 
a Uherské Hradiště. Na Brdo ve-
dou turistické trasy také ze Slo-
vácka, například z Modré, kterou 
zase proslavil archeoskanzen.

Rozhledna na vrcholu 
Doubrava u Vizovic
Nádherný výhled z výšky 33 me-
trů nejen na střední část Vizo-
vických vrchů, ale za příznivých 
podmínek i na Hostýn, Beskydy 
nebo Malou a Velkou Fatru nabí-
zí železná rozhledna na vrcholu 
Doubrava u Vizovic.

Je součástí naučné stezky Vi-
zovické prameny. Ta na sedmi 
zastaveních představuje histo-
rické a přírodovědné zajímavos-
ti Vizovic a okolí. Je vhodná pro 
pěší i cyklisty a její délka je 14 
kilometrů. Okruh začíná u vla-

kového nádraží ve Vizovicích 
a končí u Distillery Landu v are-
álu likérky R. Jelínka. Stezka 
zájemce seznámí s historií lá-
zeňství s 12 sirnatými prameny 
i historií výroby destilátů.

Rozhledna na vrcholu Velký 
Lopeník v Bílých Karpatech
Na Slovácku je dominantou 22 
metrů vysoká stavba z dubového 
dřeva na vrcholu Velký Lopeník 
v Bílých Karpatech. Návštěvník 

si z ní prohlédne českou i sloven-
skou stranu Bílých Karpat a lze 
se na ní dostat pouze pešky či na 
kole, a to po značených turistic-
kých značkách.

Také zde se nachází naučná 
stezka, která představuje přírodu 
Moravských Kopanic. Nejvhod-
nější doba k návštěvě je však od 
jara do podzimu, zejména pak 
v květnu a červnu, kdy na loukách 
a pastvinách vykvétají často ma-
sově orchideje. Eva Tomanová

Foto: Dalibor Glück

ZÁMEK A PARK HOLEŠOV

• prohlídky
• výstavy
• lodičky v parku
• svatby a hostiny
• pronájmy sálů
• unikátní synagoga

www holesov info www zamekholesov cz
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Gazdík. Pro voliče
populista i naděje
» Fórum čtenářů Čtenáři píší názory na Gazdíka v politice a zkušenosti z porodnic

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


