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Absolventi bez práce: potíže mají
tiskaři, nejlépe je zdravotníkům
Víc než tisícovka absolventů škol je v evidenci úřadů práce v kraji.
MF DNES přináší přehled oborů, které jsou
mezi mladými bez práce nejčastější, a těch,
které hlásí stoprocentní zaměstnanost.
Petra Procházková
redaktorka
MF DNES
ZLÍNSKÝ KRAJ Někteří z nich
uplatnění ve svém oboru nenajdou,
protože jich je víc, než trh pojme.
Jiní by zase uspět mohli, ale nechtě-

jí. „Přicházejí s tím, že se mýlili a
obor, který vystudovali, jim nejde
nebo je nebaví,“ říká ředitelka krajské pobočky Úřadu práce Miriam
Majdyšová o absolventech škol.
Úřad nyní vydal aktuální míru nezaměstnanosti v kraji, která je druhý měsíc po sobě 4,5 procenta. Absolventů bez práce je v regionu 1
069 z celkem 18 422 evidovaných
lidí. To je méně než loni touto dobou. K tomu, aby se situace zlepšovala i dál a výrazněji, by mohla přispět změna nabízených středoškolských oborů.
Podle šetření Národního ústavu
pro vzdělávání je procentuálně nejvyšší nezaměstnanost mezi absolventy učebního oboru Polygrafie,
zpracování papíru, filmu a fotografie (loni 23,1 procenta). Druhé skončilo Lesnictví a zemědělství.

Odborné školy s maturitou, kde
studenti absolvují i praxi, nejčastěji
„vyrábějí“ nezaměstnané v oborech Obchod a Stavebnictví a geodezie. U vyšších odborných škol
pak nemají uplatnění elektrotechnici či odborníci na telekomunikační
a výpočetní techniku.
Vysoko se dostávají také studenti,
kteří zvolili ekonomiku. Loni to byl
druhý nejpočetnější obor po gymnáziích, absolvovalo ho 452 lidí a
uplatnění nenašlo 10,8 procenta z
nich. A překvapivě vysoké číslo hlásí také gastronomické obory Kuchař-číšník. Ačkoliv hoteliéři a majitelé restaurací tvrdí, že nemají lidi,
naráží obor na svá specifika.
„Je tady zavedený systém, kdy zaměstnavatel vyplácí jen minimální
mzdu a přidává peníze takzvaně na
ruku. Nedá jim smlouvu, jen brigá-

du,“ popsala Majdyšová. Mladí lidé
si uvědomují rizika, kdy mají jen minimálně krytou nemocenskou
a prakticky žádné odvody do důchodového systému.
„To spoustu z nich odradí. Mezi
našimi absolventy je jen minimum
zcela bez práce, ale hodně jich je
mimo obor. Dělají to dva, tři roky
a odejdou. Nemají ani základní jistotu, natož třeba kariérní růst,“ podotkl ředitel Střední školy hotelové
a služeb v Kroměříži Petr Hajný.
Nejvíce studentů mají gymnázia
Naopak absolutní nulu vykazují
zdravotnické obory – od učňovských po VOŠ. V kraji je loni dokončilo 88 lidí a práci mají všichni.
Výjimku tvoří absolventi zdravotnických lyceí. Ti totiž neabsolvují
odborný výcvik a jen těžko pak mo-

hou nastoupit do praxe. „Jsou to přípravky na další studium,“ vysvětlila
Majdyšová. Loni je v kraji absolvovalo 118 lidí a tři z nich skončili v evidenci úřadu. To činí 2,5 procenta.
Celorepublikově přitom situace tak
dobrá není. U absolventů s tříletým
oborem je bez práce 4,8 procenta a
u absolventů vyšších odborných
škol 2,8 procenta lidí se zdravotnickým vzděláním.
„Zájem o tyto obory rychle roste.
Předpokládám, že v příštím roce budeme usilovat o možnost otevřít další třídu,“ sdělil ředitel zlínské střední a vyšší odborné školy zdravotnické Hynek Steska.
Vedení kraje se takové myšlence
nebrání. Počet tříd však odmítá navyšovat a najít řešení nebude úplně
snadné. „Míst na středních školách
ve Zlínském kraji je přebytek a při-

dávat další nebudeme. Umím si ale
představit, že změníme nabídku
oborů. Třeba tím, že ubereme ekonomické obory a přidáme zdravotnické,“ oznámil krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.
Průzkum potvrdil také dlouhodobou oblibu strojírenských oborů.
V loňském roce je s výučním listem
dokončilo 330 mladých lidí, na
úřad práce se hlásilo 30 z nich. U
maturantů bylo 112 absolventů a jen
dva zůstali bez práce.
Nejvíce mladých lidí vyšlo loni
z gymnázií – 1 368. Z nich 3,9 procenta hledalo uplatnění pomocí úřadu
práce. Je to o osm desetin víc než celorepublikový průměr. V rámci kraje jde o čtvrtý nejnižší údaj po zdravotnických, strojírenských a kožedělných oborech. Poslední zmíněné však měly jen pět absolventů.

Lyžaři se dočkali. Konečně skvělý začátek zimy, říkají
ZLÍNSKÝ KRAJ Na svazích půl metru sněhu, připravené vleky a příznivá předpověď. Provozovatelé lyžařských středisek mohou o víkendu zahájit sezonu. Jako vůbec první v regionu se včera spustily vleky na Stupavě v Chřibech.
„Zasněžujeme už od listopadu,
máme celý kopec pokrytý děly, takže si můžeme dovolit spustit provoz
už takto brzy,“ pochvaloval si provozovatel Lubomír Orel.
Na kopci má kolem půl metru sněhu. Technického, přírodního totiž
v Chřibech moc nenapadlo. „Ale
doufáme, že taky připadne, přece
jen je na něj hezčí pohled,“ doufá.
Mnoho jeho kolegů nechalo start
sezony až na víkend. Například na
Trojáku jsou podmínky pro lyžování
nadstandardní. „Třicet až sedmdesát centimetrů sněhu, to je opravdu
luxusní. Navíc si troufnu tvrdit, že
s tím, co máme teď, tentokrát určitě
vystačíme až do Vánoc,“ těší se provozovatel Jakub Juračka. Loňské
svátky se totiž v regionu kvůli velkému oteplení nelyžovalo.
V sobotu se rozjede i Kohútka, která hlásí 40 centimetrů sněhu. „Pojedou skoro všechny vleky,“ popsal
Miroslav Maczko ze Ski centra.
Lyžovat se začíná také ve Velkých
Karlovicích. Jezdit se tu bude za mimosezonní ceny a k dispozici bude
i lyžařská škola. Kromě sjezdovky

Lyžujeme Skiareál Stupava včera zahájil lyžařskou sezonu. Na svahu je v průměru šedesát centimetrů sněhu. Foto: Dalibor Glück, ČTK

Kraj zveřejní programové prohlášení v lednu
ZLÍNSKÝ KRAJ Přibližně v polovině ledna příštího roku se lidé dozvědí, co všechno bude chtít nedávno
zvolená krajská koalice udělat během svého čtyřletého působení.
Krajská rada totiž vydá programové prohlášení s uvedenými úkoly,
které se zavazuje splnit.
Lidovecký hejtman Jiří Čunek nechce před zveřejněním materiálu
sdělovat podrobnosti o jeho obsahu. „Budeme chtít snížit zadluženost nemocnic a nevynecháme ani
holešovskou průmyslovou zónu,“
naznačil Čunek.
V případě téměř prázdné zóny půjde v první řadě o snížení jejích provozních nákladů. Kraj na zónu každý rok dává 26 milionů korun,

z toho polovinu na investice. „Když
tyto náklady snížíme, půjde o úspory v řádech milionů korun. Jen na
marketing šly dva miliony, které
jsou celkem zbytečné,“ popsal Čunek.
Podle něho je třeba zónu nejdříve
„zlegitimizovat“ u úřadů a lidí
a pak se ji pokusit obsadit firmami.
Problémem je, že se nachází na
zdrojích pitné vody, na což upozorňují ekologické organizace a také to
odrazuje výrobní společnosti.
V programu se strany neliší
„Nemocnice se musí řešit okamžitě, nepočká to několik týdnů,“ dodal radní přes školství Petr Gazdík
z hnutí STAN, který souhlasí i s prů-

„Budeme chtít snížit
zadluženost špitálů
a nevynecháme ani
průmyslovou zónu.“
Jiří Čunek, hejtman
myslovou zónou. Podle něho by
mělo být programové prohlášení
maximálně konkrétní a bez obec-

ných formulací. „Každý radní by
měl mít dané úkoly a každý rok –
nebo každého půl roku – ho bude
koalice kontrolovat,“ sdělil Gazdík.
„V plánech se výrazně nelišíme,
naše volební programy byly podobné,“ upozornil náměstek hejtmana
za hnutí ANO Jiří Sukop. „Šli jsme
do voleb s tím, že budeme maximálně transparentní a efektivní. První
věcí, kterou budeme chtít zavést,
bude rozklikávací rozpočet,“ poznamenal.
V programovém prohlášení by
podle Sukopa měl být i závazek, že
se nebude zvyšovat zadlužení kraje.
Čunek původně chtěl, aby programové prohlášení vzniklo do 19. pro-

since, kdy zasedají krajští zastupitelé a budou schvalovat rozpočet na
příští rok. Nakonec se to ale právě
i s ohledem na toto jednání nestihne. Podle hejtmana to však problém nebude.
„Programové prohlášení chápu
i jako plán naší vlastní práce, není
to jen sdělení ostatním. Takže nebude vadit, když bude až v lednu,“
řekl Čunek. „Do konce tohoto týdne mi radní předloží své návrhy,
z nichž programové prohlášení sestavíme,“ dodal hejtman.
Krajskou koalici tvoří KDU-ČSL,
ANO, STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 lidí,
tedy pohodlnou většinu.
— Milan Libiger

Horal se otevře také Razula, i když
jen částečně v podobě spodního
čtyřsetmetrového úseku.
Přestože v Karlovicích na rozdíl
od jiných částí kraje napadlo až půl
metru přírodního sněhu, automaticky to neznamená, že se na něm dá
hned jezdit.
„Když přírodní sníh na sjezdovkách upravíte rolbou, stlačíte jej
a z třiceti centimetrů máte najednou
pouze patnáct. Při první oblevě
nebo teplejším větru je vše hned
pryč,“ upozornil šéf tamního areálu
Luboš Sušila s tím, že důležitější je
teď řádně zasněžovat umělým sněhem.
Mimo provoz zůstanou o víkendu
Pustevny, kde i vinou technických
problémů není na svahu dostatečná
sněhová pokrývka. „Předpověď je
ale příznivá a příští týden má mrznout. Doufáme, že brzo sjezdovku
zprovozníme,“ řekl správce areálu
Petr Chrostek.
Zatím mohou na Pustevny dorazit
běžkaři. „Máme krásně upravenou
trasu. Jako novinku nabízíme takzvané sněhoběžky, na kterých si lidé
mohou sjet 5,5 kilometru dlouhou
Knížecí cestu,“ doplnil Chrostek.
Připraven ještě není svah ve Zlíně
ani areál v Osvětimanech. Obě střediska nechávají vyrobený technický
sníh v obavách z oblevy zatím na
hromadách. — Ondřej Holubec

Zlínský kraj

Cena benzinu
a nafty jde nahoru
Pohonné hmoty ve Zlínském kraji
za týden zdražily. Litr Naturalu 95
nyní stojí průměrně 29,80 koruny,
což je o 31 haléřů více než před týdnem. Nafta zdražila o 35 haléřů na
průměrných 28,91 koruny za litr.
Vyplývá to z informací společnosti
CCS, která ceny sleduje. Pohonné
hmoty v Česku zdražovaly od minulého týdne. Ceny v kraji jsou dlouhodobě nižší než republikový průměr. Řidiči žijící v pohraničí mohou výhodně tankovat naftu na Slovensku. Litr tam stojí podle webu
www.fuel-prices-europe.info v přepočtu 26,63 koruny. Litr benzinu
na Slovensku vyjde na 30,36 koruny. (ČTK)
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Červenku fotbal
vtáhnul do hry.
A pohladil také
jeho ego
Zápisník
Milana Libigera
redaktora MF DNES

M

ajitel zlínského fotbalového klubu Zdeněk Červenka je bodrý člověk.
V tom nejlepším slova
smyslu. Nemluví jako
manažer, ani se tak nechová. Je přirozený a veselý.
Když jsme s kolegou Petrem Fojtíkem dělali rozhovor s Červenkou po
loňské podzimní části sezony, byl neustále rozesmátý. Řadu otázek začínal téměř zvoláním: „Hoši, to nevím, to není tak důležité“ nebo „Kluci, to neřeším...“ Odpovídal neurčitě
a zdálo se, že je skutečně nad věcí,
přestože Zlín se držel po první půlce
sezony na krásném 6. místě a mohl
útočit na poháry.
Letos skončil po podzimu na čtvrtém místě, a nebýt posledních dvou
domácích porážek, přezimoval by
dokonce na špici tabulky. A na Červenkovi to bylo patrné. Ne že by se
nesmál a nebyl dobře naladěný.
Ale jeho odpovědi byly promyšlené. Bylo zřejmé, že nad fotbalem
dumá mnohem více než dříve. I jeho
úspěšné působení fotbalistů vtáhlo
do hry, podobně jako diváky.
A otevřeně přiznal, že se hlasitěji
ozývá také jeho ego, když se daří,
byť si na to jako ctitel východních
nauk dává pozor.
Zkrátka teď už nemůže k fotbalu
přistupovat rezervovaně. Ano, je to
pro něho také byznys, který začíná
vycházet, což hraje důležitou roli.
A možnost účasti v evropských pohárech je z tohoto pohledu velmi lákává. Proto se snaží mužstvo udržet pohromadě, byť říká, že v odchodu nikomu bránit nebude. Chce si hráče
spíše podmanit než je tlačit ke zdi
a přemlouvat je.
Otázkou však je, jestli ho vyslyší.

Soutěž o lístky
a CD kapely
Citron

HRAJTE

MF DNES vyhlašuDNES
je soutěž o jedno S MF
CD a dvě vstupenky
na koncert skupiny Citron, který
se uskuteční v sobotu 17. prosince
v 19 hodin ve sportovní hale Euronics ve Zlíně.
Koncert je součástí turné Souboj
rebelů, při němž Citron objede celou republiku v nové omlazené sestavě v čele se zpěvákem Láďou
Křížkem. Zároveň předznamenává
nové CD Rebelie rebelů, které vychází letos na podzim.
Soutěžní otázka zní: Jak se jmenuje legendární album kapely Citron z roku 1987?
Odpovědi včetně celého jména a
adresy posílejte na adresu soutez.zlin@mfdnes.cz. Jeden výherce
obdrží dvě vstupenky a jedno CD,
obojí u vstupu před koncertem.
Uzávěrka soutěže je neděli 11. prosince, výherce zveřejníme v pondělí 12. prosince.

INZERCE

Koupím
OBRAZY A STAROŽITNOSTI
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI

Aukční síň Galerie Národní 25
Trnitá 3, Brno

Znalec na telefonu:

☎ 542 213 114, 737 571 660
www.galerie-narodni.cz

Nemovitosti - prodej
Prodej RD v Kroměříži. Tel.inf.777 028 938.
118479

Zlínský kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/ZlinskyDnes

Nečekaný konec.
Ministr odvolal
ředitele Povodí
Šéf Povodí Moravy Jan
Hodovský skončil ze
dne na den ve funkci.
Pavla Komárková
s přispěním Hany Jakubcové
a Ondřeje Holubce
JIŽNÍ MORAVA Většinu oslovených ta zpráva překvapila. A kupodivu i jejího hlavního aktéra, dosavadního generálního ředitele Povodí Moravy Jana Hodovského. Ministr zemědělství Marian Jurečka
(KDU-ČSL) ho v úterý s okamžitou
platností odvolal z funkce.
Do pondělí musí vyklidit kancelář.
Instituci se 700 zaměstnanci nyní
vede jeho statutární zástupce Antonín Tůma, a to až do doby, než ministr vypíše výběrové řízení a vybere Hodovského nástupce. Jurečka
doufá, že to bude do dvou měsíců.
Impulzů k odvolání Hodovského
se podle šéfa resortu zemědělství sešlo za poslední dva tři měsíce hned
několik. „Nespokojený jsem byl s přípravou čerpání finančních prostředků na investice z našich dotačních
programů, personální destabilizací
na investičním oddělení, kde je za
působení pana Hodovského už pátý
pověřený ředitel a podobně,“ vysvětlil Jurečka.
Za jeden z hlavních důvodů pak
označil i zadání technicko-ekonomické studie k vodnímu dílu Čučice. Studie týkající se vybudování
nové přehrady u Oslavan, která by
se mohla stát zásobárnou pitné
vody pro Brněnsko a Mostiště, vyvolala velkou vlnu odporu mezi místní-

Konec Jan Hodovský už není ředitelem Povodí Moravy, nyní se hledá
jeho nástupce. Foto: MAFRA
mi. Pod petici se podepsalo přes
24 tisíc lidí a zabývat se jí bude i vláda.
„Ze strany ministerstva nikdy nebyl pokyn, aby tato lokalita byla prověřovaná v rámci studie. V červenci
jsem poslal panu Hodovskému černé na bílém, že si nepřeji, aby v těchto aktivitách pokračoval a jakkoli to
dál komunikoval. A bohužel ani
toto nerespektoval,“ sdělil Jurečka
MF DNES.
Ocenění, pak odvolání
Hodovský, který pro Povodí Moravy jakožto společensky odpovědný
podnik ještě minulý týden přebíral
ocenění z rukou jihomoravského
hejtmana Bohumila Šimka (ANO),
neskrývá rozčarování.
„Až do minulého týdne pan ministr nikdy nevyjádřil žádnou nespokojenost s mojí prací nebo výsledky
Povodí, i dozorčí rada vyjadřovala
zásadní podporu krokům, které přijímáme,“ tvrdí odvolaný šéf.
„Poprvé mi pan ministr avizoval,

Francouzská hudební hvězda
Zaz vystoupí ve zlínské hale

že je nespokojený, před týdnem.
Uvedl nějaké důvody, navíc jiné,
než které teď ministerstvo uvádí, já
k nim zpracoval analýzy a důvodové zprávy. A když jsem mu je v úterý předával ve Sněmovně, jen mi
oznámil, že ho to nezajímá, a předal
mi odvolání,“ popsal Hodovský.
Důvody svého sesazení vidí právě
v mechanismech, které v Povodí nastavil, třeba v zavedení vnitřních auditů projektových dokumentací,
které podle něj odhalily řadu projektů šitých na míru konkrétním firmám, nebo v odvolání zaměstnanců, u nichž se objevilo podezření na
klientelistické vazby.
„Neuvěřitelná hysterie ze strany
ministerstva se objevila, když jsme
si dovolili reklamovat projektovou
dokumentaci na protipovodňová
opatření v Olomouci u jejího zpracovatele. Jenže my jsme po jejím převzetí zjistili, že je v zásadním nesouladu s platným stavebním povolením. Nechtěli jsme riskovat provedení této miliardové zakázky,“ tvrdí
Hodovský, který odmítá i kritiku
v souvislosti s vodní nádrží v chráněné lokalitě Čučice.
Poslankyni a radní pro oblast životního prostředí ve Zlínském kraji
Margitu Balaštíkovou odvolání Hodovského překvapilo. „Myslím, že
patřil k těm lepším ředitelům. Pro
takový krok by měl mít pan ministr
zákonné důvody a ty tam nevidím.
Kolegyně z poslaneckého klubu ho
proto bude v této věci interpelovat,“ zmínila Balaštíková.
Kraj spolupracuje s Povodím Moravy na řadě projektů, Balaštíková
ale vyloučila, že by je tato personální změna mohla ohrozit.

Skanzen zákon neporušil, říká
úřad. Vrátí Rožnovu miliony?

Ve středu a čtvrtek vyprodala
pražské Forum Karlín, zítra se
francouzská hudební senzace
Zaz představí ve Zlíně. Od 20 hodin vystoupí v hale Euronics,
kde populární francouzská zpěvačka předvede koncert s téměř
až divadelními či filmovými parametry.
„Má krásně udělanou výpravnou pódiovou produkci, která
nabízí propracované projekce,“
popsal Jiří Daron, ředitel pořádající agentury Pragokoncert. „Její
vystoupení je postavené na otevřené a časté komunikaci s diváky,“ řekl o zpěvačce, která zbožňuje jazz a šansony.
Loňská show Zaz v Praze se stala
podle serveru iDNES.cz nejlepším koncertem roku a obdržela
maximální hodnocení 100 procent. Teď dorazí i do Zlína. Celé
vystoupení potrvá kolem dvou
hodin a nabídne hity jako Je
veux, Le Long de la route, On ira
či Si jamais j’oublie.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Kauza Norských fondů, kterou šest
let řešilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, má
pokračování. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stáhl pokutu 50 tisíc korun a konstatoval, že skanzen
neporušil zákon. Rozhodnutím
může celá záležitost, která před pár
lety ohrožovala existenci skanzenu,
skončit. Nebo naopak odstartuje
další sérii soudních jednání.
„Jak se zachováme, musí říct právníci. Je ale možné, že jako řádný hospodář se budeme ucházet o vrácení
části peněz z pokuty, kterou jsme zaplatili loni za něco, co nyní bylo posouzeno jako správné,“ reagoval ředitel skanzenu Jindřich Ondruš.
Problém je to hodně zamotaný.

V roce 2007 skanzen dostal dotaci
75 milionů korun z Norských fondů
a za peníze udělal několik různých
akcí. Například rozšířil sbírku lidových staveb o zděchovskou hospodu, vytvořil multimediální výstavu
v Janíkově stodole či vybudoval protipožární systém. Kontrola v roce
2010 ale zjistila, že rozdělil velké zakázky na několik menších a tím porušil zákon. Skanzen se bránil tím,
že muzejnictví má svá specifika a jinak postupovat nemohl, protože by
zakázku neměl kdo dokončit.
Ve hře bylo vrácení dotace a zaplacení pokuty ve stejné výši. Dohromady tedy šlo o 150 milionů korun.
Rozjela se celá řada soudních sporů
a úřad postupně zmírňoval svá rozhodnutí. Loni se částka dostala až

na 11 milionů korun za administrativní chyby. Zdálo se to být konečné
rozhodnutí a skanzen zaplatil.
„Zároveň jsme ukončili spory a nechali jen jeden, v němž šlo o pokutu
od ÚOHS,“ vysvětlil Ondruš.
Tu dostali za stejnou věc, kterou
už rozporoval finanční úřad. Konkrétně za expozici nazvanou Rožnov, městečko pod Radhoštěm, která mapuje historii města od středověku do 50. let minulého století.
Soud však argumenty ÚOHS neuznal a nyní úřad oznámil, že skanzen zákon neporušil.
„Nikdy jsem se nesetkal s tím, že
by se pokuta nárokovala zpět. Jestli
se o to pokusíme, budeme vědět
zhruba během ledna,“ doplnil Ondruš. — Petra Procházková

Uherské Hradiště

Zlínský kraj

Zlín

Do Hradiště míří
Druhá tráva

Města chystají
vánoční akce

Od soboty přibudou Zrní hraje v klubu
prodejní stánky
i na náměstí

V sobotu od 19.30 hodin se v uherskohradišťském kině Hvězda uskuteční koncert Roberta Křesťana
a Druhé trávy. Originální a v zahraničí úspěšná česká kapela mixuje
několik hudebních stylů, jako jsou
bluegrass, folk i rock, a nyní si připomíná čtvrt století na hudební scéně. Jako speciální host vystoupí Sarah and The Adams. Vstupné činí
290 korun v předprodeji a 360 korun na místě. (vm)

Řada měst v kraji má na víkend naplánované vánoční jarmarky a programy. V Komni se začíná dnes od
15.30 hodin u obecního úřadu,
v Březolupech zítra od 8 do 14 hodin v hale, v Brumově-Bylnici v sobotu od 9 do 13 hodin na náměstí,
ve Vlčnově v sobotu od 14 do 17 hodin a v Huštěnovicích v neděli od
14 hodin před muzeem. Od pátku
do soboty bude vánoční program
i v rožnovském skanzenu. (vm)

Od soboty se na zlínském náměstí
Míru objeví dalších více než šest desítek stánků především s rukodělnými a tradičními výrobky. Doplní
dosavadní stánky, které nabízejí jídlo a pití. Se stavbou stánků se začalo včera ráno a radnice žádá obyvatele o pochopení. Po dobu instalace stánků je totiž z bezpečnostních
důvodů část náměstí Míru uzavřena. Program zde potrvá až do
23. prosince. (vm)

Vsetín, Uherské Hradiště

Kapela Zrní slaví své první patnáctiny a tento víkend bude k vidění
v regionu. Dnes od 20 hodin zahraje v Klubu Mír v Uherském Hradišti
a zítra od 19 hodin ve vsetínském
klubu Tři opice. Před každým koncertem se uskuteční i pouliční vystoupení na náměstí, kterým členové Zrní vzdávají hold těmto muzikantům, ze kterých sami vzešli.
Hostem turné je tibetský hudebník
Loten Namling. (vm)

„Hodně se na to těším, takový zážitek nebyl ve Zlíně dlouho k vidění,“ naznačil Daron.
Zaz podle něj nemá žádné speciální požadavky nebo hvězdné
manýry. „V Praze dostala dárek
v podobě zapalovače s obrázkem Prahy. Ještě na minulém
turné totiž byla silná kuřačka.
Teď už ale říkala, že s kouřením
přestala,“ podotkl Daron.
Zaz, která podle svých slov nerada vystupuje sama, si vybrala
jako předskokana talentovaného písničkáře Thoma Artwaye,
který pochází z Vlachovic. Čerstvý držitel nominace na objev
roku v letošním ročníku Českého slavíka minulý týden pokřtil
debutové album Hedgehog.
Zlínská hala bude zaplněná. Volných už je jen pár desítek lístků
na stání za 1 090 korun, sezení
i VIP vstupenky jsou vyprodané.
Zbylé lístky se budou prodávat
na místě. (skc)
Foto: Marie Stránská, MAFRA

Slušovice

Mikulášská rally
uzavře sezonu
Jak se stalo v posledních letech tradicí, domácí motoristická sezona
vyvrcholí ve Slušovicích. Exhibiční
Mikuláš Rally se pojede v sobotu
od 11.30, cíl je v 15.36. Závod tvoří
pět rychlostních zkoušek. Posádky
pojedou třikrát kolem dostihového
závodiště, dvakrát ze Zádveřic do
Slušovic. Ve startovní listině figuruje sedm desítek jezdců včetně místních es Kostky, Tarabuse nebo Odložilíka. (žet)

MLADÁ FRONTA DNES ❘ pátek 9. 12. 2016
Vedoucí redakce: Tomáš Železník
Regionální obchodní manažer:
Miloš Řípa
Inzerce: 576 202 311

19

Zlínský kraj

Šternberská 300, Zlín-Louky
Tel.: 516 202 110, redzl@mfdnes.cz
Předplatné a distribuce: 225 555 522
predplatne@mafra.cz

„Když kluci řeknou ne Spartě nebo
Plzni, budu nejšťastnější člověk“
Majitel fotbalového Zlína Zdeněk Červenka chce na jaře zaútočit na evropské poháry
Petr Fojtík
redaktor
MF DNES
Milan Libiger
redaktor
MF DNES

F

otbalisté Zlína a evropské
poháry? V létě utopická
představa, po polovině sezony reálná vize. I rozvážný
majitel klubu Zdeněk Červenka si uvědomuje, že je to příležitost, která se nemusí za jeho éry už
nikdy opakovat. I proto se po podzimní části postavil před hráče
a přednesl jim svůj pohled na věc.
„Pojďme a porvěme se společně
o poháry,“ pronesl Červenka na nedávné rozlučkové akci týmu.

Jaká byla jejich reakce?
Musí si to v hlavách přebrat. Uváděl
jsem jim příklad první a druhé ligy.
Nejlépe pochopí, co sami zažili. Po
postupu jsme šli s rozpočtem z 25
milionů korun na 60 milionů. Jejich smlouvy jsou daleko vyšší, celý
servis kolem nich je lepší, jejich životní úroveň šla nahoru. A teď je
otázka, jestli chtějí jít společně dál.
Já je nepřinutím. Pokud ale bude
mít tým takovou vnitřní sílu a řekne: pojďme do toho, zkusme to, tak
mu vytvoříme odpovídající podmínky. Vypíšeme mimořádné prémie
za konkrétní umístění. Ale chápu,
že když za Jugasem s Hájkem přijde
někdo ze Sparty nebo Plzně, tak co
mají dělat? Těžko jim budu přestup
rozmlouvat, zakazovat. Když řeknou ne, budu nejšťastnější člověk.
Tipněte si. Zůstanou?
Zkušenost velí, že ne. Vždycky dostanou lepší podmínky než u nás.
Zaplatili jsme za Harbu, aby hrál
v Jihlavě, což bylo něco neobvyklého. Neobvyklé by bylo, kdyby hráči
řekli: chci tady být, chci se porvat
o poháry. Můžu s nimi mluvit, ale
jejich myšlenkové pochody neovlivním.
Můžete jim přidat.
To nehraje roli. Někdo mi řekne, že
to není o penězích. Cítí kariérní postup. Dostat se do reprezentace ze
Zlína je daleko složitější než ze Sparty nebo Plzně. Uvítal bych, kdyby
tam byl Jugas, ale není. Hráči chtějí
do zahraničí, pokud je však nikdo
neuvidí v pohárech, je to těžké.
A také nejsem Abramovič nebo
šejk, kterému na zahradě teče ropa
a peníze lije do fotbalu. Pro mě je
fotbal podnikání. Vysvětloval jsem
jim, že když se dostanou do pohárů
a zvedne se přísun financí v řádech
desítek milionů korun, tak si ty peníze neodnesu. Hráči tvoří ekonomiku klubu, ale neuvědomují si to.
Můžete udělat co Poznar, když
přestoupil v září do Plzně. Rozumím mu. Řekl mi, že chce sám sebe
zabezpečit. Respektuji, že někdo
nechce být součástí tohoto procesu. Nechce se rvát, ale mít jistotu
a jde tam, kde to má na talíři.
Máte částku, pod kterou hráče
neprodáte?
Když mluvím o Hájkovi s Jugasem,
tak to není ani tak o financích, ale
o tom, jestli jim vyjít vstříc, nebo
ne. Jsou to kluci, kteří s námi vyrůstali. Sami nám několikrát vyšli
vstříc, když měli možnost odejít, zůstali. Bije se to ve mně. Když přijde
nabídka na někoho jiného, tak budeme zvažovat, jestli nás finanční částka uspokojí, či ne. Když to bude Vukadinovič, je to něco jiného.
Každou půlsezonu po návratu
do ligy prodáváte jednoho klíčo-

Rozpolcený Majitel fotbalového Zlína Zdeněk Červenka řeší dilema. Uvolnit nejžádanější hráče, nebo udržet stávající kádr a ještě ho posílit? Foto: Zdeněk Němec, MAFRA
vého hráče. Je to dlouhodobě
udržitelný model?
Když v zimě odešel Železník do Slavie, někteří fotbaloví experti říkali,
že jsme oslabili. To stejné po Poznarovi. Byla to hloupost. Z minima
jsme dokázali vytěžit maximum. Za
Železníka jsme přivedli Diopa, Fantiše a Vukadinoviče. Všichni se stali
našimi hráči. Pustili jsme Poznara
a za toho jsme získali Štípka, Traorého a na podzim Harbu. Jako člověka, který podniká ve fotbale, mě to
potěšilo. Vyšli jsme vstříc klukům
ze Zlína a ještě jsme posílili.
Máte v kádru hráče ze Senegalu,
Pobřeží Slonoviny, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Chorvatska.
Tak početný zahraniční kontingent ve Zlíně nikdy nebyl. Proč
jste se vydali touto cestou?
Vždycky jsme uměli vychovat
obránce. Prodali jsme Čelůstku, Hubáčka, Koubského, Kroču, Vidličku... Říkám, že nikdy nebudu chtít
obránce. To by musela být výjimka.
V něčem je ale chyba, že moc neumíme vychovávat kreativní hráče,
střelce. Můžeme posilovat od zálohy nahoru a zaměřili jsme se na hráče z Balkánu a částečně Afriky. Jsou
hraví, takové nemáme. Důležitou
roli hraje Zdeněk (manažer Grygera
– pozn. red.). Byl ve světě, komunikuje s nimi. Umíme s nimi jednat.
Jsou jako malá děcka. Dovedete si
představit, že jste Afričan a přijdete
do Zlína? Vytvoříme jim prostředí,
jako by byli v rodině. Traorého
jsme přivedli i kvůli Diopovi. Mluví
francouzsky, jsou tady dva. Být někde v Jižní Africe a potkat Slováka,
tak je to pro mě stejné jako pro ně
tady.
Jak moc jste ochotný investovat
do kádru?
Záleží, kdo odejde. Ale dovedu si
představit, že někoho přivedeme,
aniž bychom prodávali. Tenhle
tým ale není jednoduché posílit.
Má svoji kvalitu. Když jsme byli ve
druhé lize, nebyl to problém.
Máme vytipované hráče od nás
i z ciziny. Všechno se teprve rozběhne.
Co nejlepší střelec Haris Harba,
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sezon je Zdeněk Červenka jediným majitelem fotbalového Zlína.
sezon působí klub
pod jeho vlastnictvím
v první lize. Nejvýše
byl sedmý.

Poprvé jsme dokázali
vtáhnout diváky
do hry. Se Slavií tleskali i za stavu 0:4.
Oblíbený u fanoušků Zdeněk Červenka slavil v říjnu šedesátiny. V zápase s Jabloncem mu vděční fanoušci Zlína
připravili choreo. Foto: Dalibor Glück, ČTK
který hostoval z Jihlavy. Udržíte
ho?
Uvidí se. U nás může hrát jen v Jihlavě nebo ve Zlíně. Mohl by jít do
Ameriky, do Číny, kde se prý objevují nějaké nabídky. Ale takových
agentů a nabídek je... Hráči tomu
věří, jenže většinou jsou to nesmysly. Z 99 procent to nikdy nevyšlo.
Nevzpomínám si, že by se takový
transfer uskutečnil.
Po jaru, kdy jste nevyhráli ani jeden zápas, jste zvažoval změnu
trenéra. Nakonec zůstal Bohumil Páník. Co rozhodlo?
Dal jsem si dohromady, že úspěšní
ve Zlíně byli jen domácí trenéři.
Standa Levý, Pepa Mazura, Palička,
všechno výborní trenéři, ale museli
jsme je vyměnit, nefungovalo to.
Nejúspěšnější byli Vlastík Mareček,
Hoftych, Blaha. Mareček měl
u sebe Juru Bartla, mistra ligy. Mentalitou je blíž k hráčům. Dumal
jsem nad tím, proto jsme rozšířili
realizační tým o Broňu Červenku.
Jsou to nuance, které mohou rozhodovat. Bobovi Páníkovi se uvolnil
prostor, aby dělal nadstavbu, a ono
to klape.

Neobáváte se opakování jara,
kdy jste nečekaně spadli do řeže
o záchranu?
Důvodů, proč se nepovedlo, bylo
několik. Měli jsme nepříznivé vylosování. Na rozdíl od loňského jara
necítím tendenční řízení zápasů.
Když vezmeme utkání se Spartou
a s Plzní, tak nás rozhodčí neměli
rádi. Možná jsme nebyli tak psychicky odolní, tým nebyl vyzrálý.
Loni jsme měli 24 bodů a teď 31,
což je sakramentský rozdíl. Hráči
se posunuli, strávili další rok v lize,
byla to pro ně škola. Nic se nedá vyloučit, ale situace je jiná.
Ve fotbalovém Zlíně jste šestnáctou sezonu. Je tohle vaše nejšťastnější období?
Jsem zvyklý uvažovat v souvislostech. Můžeme se bavit o celé proměně klubu. Je úplně jinak strukturovaný než před pár lety. Mládežnické
centrum na Vršavě je zabezpečené,
je tam Marek Kalivoda, který se o to
stará, a jsem s tím naprosto spokojený. Vyměnili jsme ředitele, Leoš
Gojš má obrovské zkušenosti, zná legislativu. Pak Zdeněk Grygera. Když
sem přišel, byl mediální tváří klubu.

Dnes je plnohodnotný manažer
a nebál bych se říct rozdílový manažer. Velmi rychle se do toho vpravil
a získal obrovské zkušenosti. Za rok
se naučil vyjednávat s kluby, s hráči, s manažery. Nikdy jsem tady nikoho takového neměl. Klub je finančně zabezpečený, funguje, výsledky jsou, lidi to baví. Poprvé
jsme dokázali vtáhnout diváky do
hry. Když si je získáte přístupem,
a hráči to dokázali, energie se přenese na hřiště. V posledním zápase se
Slavií tleskali i za stavu 0:4. To je
něco nemyslitelného.
Zvyšují výborné výsledky zájem
sponzorů o klub?
Máme generálního partnera Vlastíka Fabíka a jeho Fastav, který v létě
podepsal novou smlouvu na deset
let. Je tam podmínka, která je trochu vázaná na mě, ale chce to dělat
dlouhodobě. Pak jsou tady mí obchodní partneři. Třeba Jirka Mach
(majitel drůbežárny – pozn. red.).
Děláme byznys a ještě nám pomáhá ve fotbale. Přibyli menší partneři, kteří přispívají po statisících, dohromady to dá miliony. Je to poznat. Cítím, že mají zájem. Chtějí se

bavit o fotbale, chtějí tomu rozumět. Spousta lidí do chodu klubu
nevidí. Třeba neví, že hráči, kterým končí smlouvy, můžou odejít
zadarmo.
Fotbalově se vám daří, ale na
Sportovní kluby Zlín, které vám
pronajímají stadion na Letné,
byl podán návrh na insolvenci.
Znepokojuje vás to?
V každém případě je to komplikace, ale zatím se tím netrápím. Je jen
škoda, že stadion nevlastní město
jako jinde. Patnáct let jsem tenhle
model prosazoval, ale nešlo to. Město vždycky investovalo do stadionu
přes sportovní kluby. Postavilo tribunu, vybudovalo osvětlení. Peníze šly i z dotací, ale většinu dala radnice. Je podivné, když to není městský majetek.
Jste připravení na variantu, že
Sportovní kluby do insolvence
spadnou a stadion pak někdo zapáskuje?
Máme nájemní smlouvu a až skončí, muselo by se to řešit. Třeba mě
to vysvobodí z fotbalu. (úsměv) Pak
už nebudu majitel klubu.

