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Zlínský kraj
Tipy na víkend
Rožnov pod Radhoštěm

Ve skanzenu
zavoní chléb
Čerstvě upečený chléb provoní zítra Dřevěné městečko v rožnovském
skanzenu. Koná se tam od 9 hodin
Pekařská sobota. Návštěvníci ochutnají pečivo z různých částí republiky a uvidí jedinečnou soutěž mistrů
tohoto řemesla v netradičních sportovních disciplínách. Program uzavře hudební vystoupení Lenky Filipové v komorním amfiteátru. (cyr)

Poličná

Aviatický den
přivítá Šonku
Letiště v Poličné u Valašského Meziříčí zve návštěvníky na Aviatický
den zítra v 11 hodin. Uvidí tam ukázky vzdušných i pozemních sil české
armády či obří modely letounů, které se ovládají pomocí rádiového spojení. Kolem 15 hodin předvede své
nejlepší vzdušné kousky mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii Martin Šonka. (cyr)

Buchlov

Na hradě ukážou
své umění kováři
V ráj nožířů, kovářů, měditepců a jiných umělců pracujících s kovem se
promění nádvoří hradu Buchlov. Letos návštěvníci poprvé uvidí i odlévání bronzových předmětů. Děti si
užijí loutkové divadlo, vytvoří vlastní hřebíky, hodí si kovadlinkou či
kladivem. Brány hradu se otevřou
zítra od 10 do 18 hodin, v neděli od
10 do 15 hodin. (cyr)

Otrokovice

Na Štěrkovišti se
utkají dračí lodě
Třídenní Otrokovické letní slavnosti, jež se rozprostřou po celém městě, odstartují dnes večer. Návštěvníky čekají například sobotní závody
desetimístných dračích lodí na Štěrkovišti, okružní plavba po Moravě
nebo projížďka vláčkem. Z umělců
zazpívá třeba Petra Janů s kapelou
Amsterdam či Milan Peroutka a Perutě. (cyr)

Starý Hrozenkov

Češi a Slováci se
sejdou na hranici
Blízkost Čechů a Slováků připomenou třídenní Kopaničářské slavnosti
ve Starém Hrozenkově. Začínají
dnes v 18 hodin setkáním u Lípy bratrství, která stojí na hranici. Na slavnostech vystoupí přes třicet folklorních souborů a skupin z Česka a Slovenska, ale i hosté z Chile či Kolumbie. Návštěvníci si užijí koncert
Xindla X, dechové orchestry nebo
sobotní slavnostní ohňostroj. (cyr)

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

Tanky pro armádu mohou
vyrábět i firmy z regionu
Přední americký výrobce obrněných vozidel si na Moravě vybírá partnery pro zakázku za desítky miliard
korun. Pokud by vyhrál tendr ministerstva obrany, regionální společnosti by se
mohly podílet na výrobě obrněných vozidel
pro českou armádu.
Jana Fuksová
redaktorka
MF DNES
ZLÍNSKÝ KRAJ Pro některé společnosti je to opakovaná zkušenost,
pro jiné premiéra. Všechny ale setkání s manažery firmy General Dynamics European Land Systems
(GDELS) vnímají jako významnou
příležitost. Společnost, která dodává obrněné vozy do několika evropských armád včetně české, si totiž začala vybírat firmy, jež by zapojila do
další velké zakázky.
Tentokrát jde o projekt za padesát
miliard korun.
„Před jedenácti lety nám spolupráce na výrobě pandurů pro českou armádu přinesla řádově stovky milionů korun. Teď se bavíme o miliardách,“ prohlásil Jakub Gabriel, ředitel firmy Ray Service ve Starém Městě.
Právě tato firma, která vznikla
před čtvrt stoletím jako rodinná společnost, uspěla u GDELS už před jedenácti lety. Americký výrobce tehdy vyhrál zakázku na dodávku
107 obrněných transportérů Pandur
pro českou armádu.
Staroměstská společnost do tanků
vyrobila kabelové svazky a řídicí
boxy. Různé součástky, technologie

Ukázka Americká firma, která dodává obrněné vozy do několika evropských armád včetně české, si začala vybírat podniky, které by zapojila do další velké zakázky. Tentokrát se jedná o projekt za padesát miliard korun. Foto: Zdeněk Němec, MAFRA
a vybavení tehdy dodalo nebo se na
nich podílelo na padesát českých firem. GDELS mezi ně rozdělila zhruba 18 miliard korun.
Stejnou cestou chce jít i tentokrát.
„Je to český projekt, proto hledáme
partnery v České republice. Nejde
o pouhý marketing, ale skutečné zakázky,“ vysvětlil Martin Reischer, výkonný ředitel General Dynamics.
„Tady jsme proto, že máme dobré
zkušenosti s místními firmami, proto hledáme další,“ upřesnil.
O spolupráci proto kromě Ray Ser-

vice usiluje třeba uherskohradišťská
firma Mesit Holding, přerovská Meopta nebo Alucast Tupesy.
Pokud by se na výrobě tanků skutečně podílely, přineslo by jim to
zisk v hodnotě desítek až stovek milionů korun. Také by získaly zkušenosti s velkými mezinárodními zakázkami i jistotu v podobě dlouhodobého servisu.
Do obrněných transportérů Pandur už Mesit vyrobil rádia, tupeská
společnost dodala hliníkové odlitky,
Meopta optické systémy. Ray Servi-

ce, který vyrábí komponenty pro letecký, obranný i automobilový průmysl, začal po předchozí zkušenosti
spolupracovat i s výrobním závodem americké firmy ve Švýcarsku
a Španělsku. Zakázky pak tato společnost přinesla i dalším regionálním firmám. Sama vyvinula světla
do nového modelu obrněného vozidla ASCOD, s kterým se chce GDELS
přihlásit do armádního tenderu.
Šanci vyhrát má i proto, že spolupracující dodavatele hledá v Česku
a finance, které za zakázku získá, po-

Češi přišli na chuť růžovému vínu
SLOVÁCKO Tuzemská produkce
růžového vína výrazně roste. Loni
ho vinaři vyrobili vůbec nejvíce
v historii. Ve srovnání s dobou před
deseti lety je to více než čtyřnásobek lahví. Vyplývá to z údajů Vinařského fondu ČR.
„Ještě před deseti lety byla na
jeho výrobu použita pouhá dvě procenta moravských a českých hroznů. V loňském roce už to bylo
10,9 procenta, což představovalo
6,66 milionu litrů růžového vína.
Nikdy v historii naši vinaři nepoužili na rosé takový podíl hroznů ani
nevyrobili tolik růžového vína,“ vy-

světluje zástupkyně Vinařského
fondu Dominika Uhrová.
Do roku 2008 se u nás růžové
víno vyrábělo jen okrajově, jako doplněk běžné produkce, která se tak
zcela dominantně zaměřovala na
bílá a červená vína. Celková produkce růžového se proto do té
doby ani neevidovala. Vše se změnilo v roce 2009, kdy začal Vinařský
fond růžová vína cíleně propagovat.
„Jejich potenciál byl u nás veliký,
ale lidé o těchto svěžích, ovocitých
vínech prakticky nevěděli. Bylo tak
potřeba je s růžovými seznámit

a ukázat jim jejich přednosti,“ komentuje počátek marketingové
podpory moravských a českých růžových vín ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.
Reklama cílená především na mladou generaci ve věku 20 až 30 let,
útok na sociální sítě a videoservery
i letní akce zaměřené právě na prodej růžového vína, měly úspěch.
Jak u konzumentů, tak u vinařů. Na
Moravě už prakticky není vinařství,
které by růžové víno nevyrábělo.
Pro vinaře se stává stále zajímavějším obchodním artiklem.
„K popularitě rosé přispěl i feno-

mén svatomartinských vín, u nichž
podíl růžových vín a klaretů dosahuje každoročně téměř jedné třetiny,“ vysvětluje Machovec.
Z průzkumu, který si nechal vypracovat Vinařský fond, vyplývá,
že růžová vína pijí téměř tři čtvrtiny dospělých, konkrétně 73 procent lidí. Vůbec nejvíce je mají v oblibě mladší ženy. Dvěma třetinám
konzumentů růžových vín nezáleží
na ročním období, zbylá zhruba třetina pak preferuje růžové zejména
v letních měsících. Růžové víno se
totiž stalo i běžnou součástí letních
koktejlů. — Ivana Solaříková

Lavičky z Bílovic slouží fanouškům v Moskvě
BÍLOVICE Po Olympijském muzeu
v Lausanne a olympijské vesnici
v Rio de Jaineiru přišel na řadu třetí
světový úspěch. Firma mmcité z Bílovic se prosadila se svými výrobky
na moskevské mistrovství světa ve
fotbale, které vrcholí o víkendu. Do
rozsáhlých parků kolem sportovišť
poslala společnost, která navrhuje
a vyrábí městský mobiliář, dohromady na 900 kusů laviček.
„S přípravou jsme začali před dvěma lety a architekti, kteří rekonstrukci stadionu a přilehlých ploch
řídili, měli už v té době danou koncepci, jak by měl mobiliář vypadat.

Jejich představa byla spíš konzervativní, ale ve spolupráci s nimi jsme
ji změnili,“ vysvětlil spolumajitel firmy a hlavní designér David Karásek.
Lavičky z Bílovic jsou v Olympijském komplexu Lužniki, v němž
stojí také největší sportovní stadion
v Rusku, kde se odehraje i nedělní
finálový zápas. Další lavičky a odpadkové koše najdou své využití
v okolí nového hypermoderního
Krestovského stadionu v Petrohradě, který pojme až osmdesát tisíc diváků a je označován za perlu mistrovství světa.

Ladné linie
Designéři z mmcité navrhli řešení, které umožňuje sestavovat z laviček dlouhé nepřerušené linie,
ať už rovné,
nebo v oblouku.
Foto: archiv firmy

Pracovníci navrhli úpravu lavičky
Portiqoa, kterou firma dodala v minulosti i do olympijské vesnice
v Riu. „Pro Moskvu jsme navrhli řešení, které umožňuje sestavovat
z laviček dlouhé nepřerušené linie,
ať už rovné, nebo v oblouku. Výsledek jasně ukazuje, že do tohoto významného místa opravdu zapadly,“ doplnil Karásek. Celkem bílovická firma pro stadion Lužniki
vyrobila 15 kusů kruhových laviček
Portiqoa, 300 kusů obloukových laviček Portiqoa a 600 kusů laviček
Portiqoa ve standardním provedení. (fuk)

mohou českým, a ne zahraničním
firmám.
„Každá zakázka, která dá našim lidem práci, je dobrá. Z evropského
pohledu je to významný projekt
a naši zákazníci to samozřejmě berou v potaz,“ upozornil obchodní ředitel firmy Alucast Marek Krejčíř,
která zaměstnává 120 lidí.
Jestli ministerstvo obrany stihne
tendr vyhlásit ještě letos, není jisté.
Americká firma má další tři konkurenty, kteří se o zakázku budou pravděpodobně ucházet.

V biotopech
v Honěticích
a Modré už je
voda nezávadná
ZLÍNSKÝ KRAJ Kvalita vody v přírodních koupalištích Zlínského kraje monitorovaných hygieniky zůstává dobrá. Voda je vhodná ke koupání. Od minulého měření před dvěma týdny se mírně zhoršila kvalita
vody v přehradách Bystřička a Horní Bečva a ve štěrkovišti v Novém
Hrozenkově. Stejná situace je také
ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel.
Po koupání na zmíněných místech je podle hygieniků vhodné se
osprchovat. „V nádržích v Bystřičce a Horní Bečvě byl ve vodě zjištěn
zvýšený obsah chlorofylu. Souvisí
to pravděpodobně s klimatickými
podmínkami,“ uvedla Eva Javoříková z krajské hygienické stanice. Vyšší obsah chlorofylu zjistili hygienici
také ve vodě v Novém Hrozenkově
a na Pahrbku, na obou místech má
navíc sníženou průhlednost.
Ve srovnání s minulým měřením
se naopak zlepšila kvalita vody v Luhačovické přehradě, která je nyní
zcela nezávadná. Podobně je tomu
také v případě Štěrkáče v Otrokovicích. V pořádku už by měla být také
voda v přírodních koupacích biotopech v Honěticích a v Modré. Před
dvěma týdny tam odborníci zjistili
mikrobiologické znečištění nad stanovený limit. Provozovatelé proto
museli zajistit nápravu. (ČTK)

