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  Tipy 
deníku

Dnes má svátek DALIBOR, zítra DOBROSLAV(A).

Poslední rozloučení
PONDĚLÍ 4. ČERVNA:
V EVANGELICKÉM KOSTELE VE STŘÍTEŽI NAD BEČ-
VOU: 15.00 Vlasta Jadrníčková (1930), Střítež
nad Bečvou. V CHRÁMU PÁNĚ NANEBEVZETÍ PAN-
NY MARIE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ: 14.00 Marie
Martináková (1938), Valašské Meziříčí.
VE ZVONICI SOLÁŇ V KAROLINCE: 15.00 Dušan
Svoboda (1964), Karolinka. VE SMUTEČNÍ OB-
ŘADNÍ SÍNI KREMATORIA VE ZLÍNĚ: 12.15 Miluše
Šavlová (1923), Zlín. 13.00 Ludmila Zápalková
(1934), Zlín. VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI
V UHERSKÉM BRODĚ: 15.00 Mgr. František Zá-
lešák (1968), Nivnice. VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ
SÍNI V KORYTNÉ: 15.30 Mgr. Dana Bazalová
(1961), Korytná.

STŘEDA 6. ČERVNA:
VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI KREMATORIA VE ZLÍ-
NĚ: 12.15 Ladislav Huslík (1941), Zlín. VE FARNÍM
KOSTELE SV. CYRILA A METODĚJE VE VÍTONICÍCH:
15.00 Anežka Študentová (1936), Žákovice.
VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI V UHERSKÉM BRODĚ:
15.00 Milan Dupej (1953), Uherský Brod.

PÁTEK 8. ČERVNA:
V EVANGELICKÉM KOSTELE V HUSLENKÁCH: 14.00
Ludmila Labajová (1935), Huslenky.

Děkujeme Pohřebnictví Zlín, kostelu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně,
Pohřební službě Holešov Petr Hradil, Pohřební službě Orgoník
Josef a Pohřební službě POSPA Uh. Brod.
Info: www.pohrebnictvizlin, www.smutecnioznameni.eu

Gymnázium oslaví eTwinning
ve čtvrtek 7. 6. ve 13 hodin na Gymnáziu Kroměříž

V souvislosti se zis-
kem Evropské ceny
eTwinning se tento
čtvrtek na Gymnáziu
Kroměříž koná oslava
a slavnostní předání
cen účastníkům ví-
tězného projektu v
této soutěži. Pozváni
jsou zástupci Zlínské-

ho kraje, kroměřížské
radnice či poslankyně
Evropského parla-
mentu a akci budou
moderovat Assi Hon-
kanen z bruselské
centrály European
Schoolnet a Pavla Ša-
batková z Domu za-
hraniční spolupráce.

Muž, který osvobodil sedláky
až do 26. září ve věži zámku v Kroměříži

Výstava nazvaná Hans
Kudlich – osvoboditel
sedláků je od soboty
k vidění na zámku
v Kroměříži.
Kudlich, jemuž je vý-
stava věnována, byl
poslancem Ústavo-

byl
Ústavo-

byl

dárného říšského
sněmu v letech

1848–1849, kdy zase-
dal ve Vídni a později
se přesunul do Kro-
měříže. Známý je pře-
devším svým návrhem
na zrušení roboty,
který byl tímto sně-
mem přijat: proto bý-
vá označován za
osvoboditele sedláků.

Užitečné informace

ZUBNÍ POHOTOVOST KROMĚŘÍŽ: Kroměřížská ne-
mocnice, přízemí budovy L, ul. Havlíčkova. Tel.: 573
322 208. So, Ne, sv.: 8–12.

POHOTOVOST DOSPĚLÍ – LÉKAŘSKÁ POHOTO-
VOST DOSPĚLÍ BYSTŘICE P. H.: zdravotní středisko
v ul. 6. května. So, Ne, sv.: 10–18. Tel.: 573 378 214. LÉ-
KAŘSKÁ POHOTOVOST DOSPĚLÍ KROMĚŘÍŽ: Kro-
měřížská nemocnice, Havlíčkova, budova L. Po–Pá:
17–20. So, Ne, sv.: 8–20. Tel.: 573 322 580. LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST DOSPĚLÍ ZLÍN: Krajská nemocnice
T. Bati, 21. pavilon, Havlíčkovo nábřeží. Po–Pá: 17–21.
So, Ne, sv.: 8–21. Tel.: 577 553 260.

DĚTSKÁ POHOTOVOST – LÉKAŘSKÁ DĚTSKÁ PO-
HOTOVOST KROMĚŘÍŽ: Kroměřížská nemocnice,
budova A, Havlíčkova Po–Pá: 17–20. So, Ne, sv.: 8–20
Tel.: 573 322 263, 573 322 265.

Zemědělská výstava Kotojedy: králíci,
krávy, traktory i policejní koně
Kvůli africkému moru
prasat na výstavě prasata
chyběla. Rozhodně ale
bylo co obdivovat.

JARMILA KUNCOVÁ

Kotojedy – „Vyžadují čtyři-
advacetihodinovou péči,“
říká na adresu 35O krav,
které chovají v podniku Ag-
rova v Prusinovicích, tamní
zootechnik Marek Bečka.
Několik statných a nejlep-
ších kusů představili veřej-
nosti na sobotní Zeměděl-
ské výstavě Kroměříž 2018 v
areálu společnosti Navos v
Kroměříži-Kotojedech.
„U krav musí být pořád

někdo, protože se telí ráno,
v poledne, večer, zkrátka
pořád. Do toho navíc dojení
dvakrát denně po šesti ho-
dinách. Začínáme ráno o
čtvrt na čtyři, dojíme tak do
devíti, pak je na řadě očista.
A odpoledne o čtvrt na čtyři
začínáme s dojením znovu,“
přibližuje práci kolem krav
prusinovický zootechnik.
Dojících krav mají zhruba
290, zbytek je takzvaně za-
sušených. Na zemědělské
výstavě na přehlídce dobyt-
ka s nimi byli úspěšní hned
dvakrát. Získali první a
druhé místo. Porota hod-
notila mimo jiné nejlepší
vemeno krávy či vyhlásila
vítězku v kolekci stará kráva
či prvotelka.
V prusinovickém družstvu

si odchovávají také býčky,
kteří jdou ve dvou letech na
maso. Podle zootechnika
Marka Bečky si to člověk
nesmí už při-

pouštět, jinak by se z toho
zbláznil. „Musíte to brát ja-
ko stereotyp, jako rutinu.
Prostě je to tak,“ dodává.
Část svého úctyhodného

chovu, konkrétně zakrslé
králíky, představil na výsta-

vě zase Lubomír Gajdušek
z Tečovic na Zlínsku. Chová
i české albíny a doma na
zahradě jich mají dobré dvě
stovky. „Je to hodně náročné
starat se o všechny, ale na-
štěstí mám tolerantní ženu.
Věnuji se jim já společně se
synem, králíky pak vysta-
vujeme po celé republice,“
říká nadšený chovatel krá-
líků.
Zemědělskou výstavu

Kroměříž 2018 letos navští-
vilo podle předsedy pořáda-
jící Okresní agrární komory
Kroměříž Jana Haška re-
kordních pět tisíc lidí, čímž
tak překonali čísla z minu-
lých let. „Letošek byl speci-
fický v tom, že kolem po-
ledne přišla bouřka. Lidé

utekli schovat se do haly,
ti, co zmokli, šli pak domů.
Mnozí si to zase po obědě
rozmysleli kvůli dešti a ne-
přišli. To trochu návštěvnost
ovlivnilo,“ zhodnotil.
Výstava nabídla už tra-

dičně přehlídku skotu, ex-
pozici drobného zvířectva,
ukázku jízdní policie z Po-
zlovic, agility, voltiž, ukázku
oboru jezdec a chovatel koní
Střední školy hotelové a
služeb Kroměříž či třeba
prodej regionálních výrobků
a oblíbenou výstavu země-
dělské techniky. Kvůli afric-
kému moru prasat se ale
nekonala přehlídka prasat,
ta byla nahrazena pouze
představením zemědělských
podniků.

STRÁŽCIPOŘÁDKU. Velkémuúspěchu se těšily ukázky jízdní policie z Pozlovic na Zlínsku.

NÁROČNÉKRASAVICE.Prusinovické krávy si odnesly výherní
místa. Péčeoně však začíná dojenímuž brzy po třetí hodině ráno.

BLÝSKLYSE ISTROJE.Před-
stavila se těžká technika.

ZVLÁDLIBYSTETO?Zájemci simohli vyzkoušet dojenímléka z umělého ve-
mene. A nebylo to nic jednoduchého... Snímky: Deník/Jarmila Kuncová

Bikeři měli v nohou tisíc „výškových“
Valašsko – Dřina, pot, ale i
kamarádství a rodinná po-
hoda. To vše prožívají
účastníci cyklistického zá-
vodu. Sto osm bikerů, od
žáků po veterány, se v sobo-
tu vydalo na trať sedmého
ročníku závodu horských kol
Stavařská Spedos tisícovka,
který stavební průmyslovka
ve Valašském Meziříčí pořá-
dá zároveň jako memoriál
zdejšího učitele a výborného
cyklisty Edy Rady. Od školy
peloton zamířil k lyžařské-
mu areálu ve Veselé. V jeho
okolí starší závodníci odjeli
jedno až tři kola podle toho,
do které věkové kategorie
patří. Muži měli po dojezdu
do cíle v nohou téměř 33 ki-
lometry s celkovým převý-
šením 1040 metrů.
Členitý terén s častým stří-
dáním povrchů mnohé zá-

vodníky zaskočil. „Když jsem
ve startovní listině viděl
jména žáků střední školy,
myslel jsem si, že to bude
mnohem lehčí. Prudké kop-
ce, pěkné a těžké sjezdy, to
jsem nečekal,“ přiznal vítěz
hlavní mužské kategorie
Pavel Skalický z Morkovic,
jenž dosáhl času 1:20:45 ho-
diny.
Absolutně nejrychlejším

mužem byl čtyřicátník Karel
Hartl z Hranic na Moravě,
cílovou pásku protnul o 26
sekund dříve. „Trať se mi lí-
bila hlavně směrem dolů,
nahoru po asfaltu a šotolině
to byla trochu nuda. Závod
byl docela krátký,“ shrnul
své účinkování.
Valašské kopce překva-

pily také nejrychlejší ženu.
„Na start jsem ale šla s tím,
že mě čeká téměř čtyřia-

dvacet kilometrů stoupání.
Užila jsem si to, zvláště když
soupeřka přede mnou začala
po prvním kole z vysokého
tempa ubírat,“ uvedla Sabina
Macháňová z Hranic na
Moravě, kterou nejvíce po-
trápila stoupání po panelo-
vé cestě.
Postřehy soutěžících

pozorně sledovala ředitelka
pořádající školy. „Závod se
jim líbí, vysoce hodnotí i
trať, která po nočním dešti
trochu rozměkla,“ řekla Jin-
dra Mikuláštíková a zdůraz-
nila rodinnou pohodu, která
je pro Stavařskou Spedos ti-
sícovku příznačná. „Zvláště
muži v nejstarší kategorii si
v cíli navzájem děkují a po-
plácávají se po ramenou,“
povšimla si ředitelka.
Jednašedesátiletý Jaroslav
Konvičný její slova potvrzu-

je. „Máme nějaký věk, a
proto každý závod je pro nás
zajímavý. Ten dnešní jsem si
užil, i když jsem nevyhrál.
Když je nás v kategorii je-
nom pět, nejsme soupeři, ale
kamarádi,“ usmívá se vete-
rán, jenž za sezonu odjede
přibližně deset padesátiki-
lometrových závodů. (eš)

VLÁDLAPOHODA.
Foto: Deník/josef Beneš
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