
KONTROLA MLADÉHO PIVA. Konkurovat gigantickým pivovarům ve výrobě piva či Investicích do údernych reklamních kampaní je pro malé valašské pivovary nemyslitelné.
Velkerou svou snahu proto směřují k dosažení co hejvyššf kvality zlatavéh moku, využívají tradičních výrobních postupů bez pasterizace, vybírají jen kvalitní domácí suroviny a
vodu. V zašovském Bonu i vsetfnském Valášku (na snímku jeho sládek Jiří Havlík) zrají piva desítky dní, než se dostanou ke konzumentům. Podle zkušeností sládků to ale pivaři
črm dál více oceňují. (mib), foto: Denfk/Matej Slávik •••2
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Máte doma ještě .
pevnou linku?
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www.zlinskydenik.cz

Volby: k' urnám dnes od 14 hodin
I .

Zlinský kraj - Bezmála sedm tě má hlasovací právo 64 tisíc
set volebních místností se lidí. "Nejmladšími voliči by
otevře ve Zlínském kraji. O mohli být tři mladíci a, dvě
budoucím složení Poslanecké dívky, kteří dovrší dnes nebo
sněmovny mohou lidé roz- zítra osmnácti let. Poprvé k
hodnout dnes od 14 do 22 ho- volbám by mohlo jít 781 oby-
din a zítra od 8 do 14hodin. vatel Zlína, kteří dosáhli pl-

Předběžné výsledky by mě- noletosti po 6. červnu 2009, te-
ly být známy již v sobotu ve- dy po volbách do Evropského
čer. Zjistit je můžete také na parlamentu. Naopak nejstar-
našem webu. šími voliči by mohly být ženy

Konkrétně ve Zlínském ve věku 103 a 101 let a stoletý
kraji kandiduje sedmnáct po- muž," přiblížila mluvčí zlín-
litických stran a hnuti. Voliči ské radnice Marie Masařfko-
starší 18 let mohou na vybra- vá.
né kandidátce upřednostnit Kromě volebních místnos-
prostřednictvím preferenč- tí, v nichž zasedne v krajském
nich hlasů maximálně čtyři městě 699 členů, mohou lidé
zástupce. vhazovat hlasy i do přenos-

Například v krajském měs- ných uren. Přes osmdesátku

jich tak učiní v Baťově ne-
mocnici, čtyřicítka v zaříze-
ních sociální péče a skoro čty-
řicet na velvyslanectvích v
cizině.

Svůj hlas může v přísluš-
ném nápravném zařízení'
vhodit do urny i přibližně pa-
desátka Zlíňanů, kteří jsou ve
výkonu trestu nebo ve vazbě.

O volební průkaz, který
umožňuje vykonat občanskou
povinnost v jiném okrsku než
v místě bydliště, požádalo ve
Zlíně 711občanů.

Zlínský kraj má aktuálně
596 tisíc obyvatel včetně dětí i
občanů zbavených právní od-
povědnosti.

Pokratovánr na straně 3

V pražském Klementlnu hyl.1 tUlltu
den naměřena nejvyšší teplot
v roce 2005 (31,8 DC) .1 1\111111'"
v roce 1858 (3,9 Oe)

podrobnosti 1111It,

II III II i o 1
3

9 t1801 98301411111111~I
Sáblíková a spol. míř
na závod do Otrokovi

"Účast prvních dvou HJlOl
tovkyň potvrdil jejich trenér
Petr Novák. Diváci se tak mo
hou těšit na skvělý sportovnl
zážitek!" vzkázal ředitel zň
vodu a předseda Speedskn
ting klubu Otrokovice Marcel
Nemček.

Republikový šampíonát v
závodu na kolečkových brus-
lích se na čtyřsetmetrovém
otrokovickém oválu pojed
letos vůbec poprvé. (gad)

BlIHfinfonnace k závodu věetně
hannonog ••••••••přineseme přfitf
pátek.

Otrokooice - Hvězda letošní
zimní olympiády rychlobrus-
lařka Martina Sáblíková při-
jede v sobotu 5. června do Ot-
rokovic. Zlatá medailistka z
Vancouveru se ve' druhém
největším městě Zlínska
představí na Mistrovství
Ceské republiky v in-line
bruslení na silnici.

Společnost jí budou dělat
neméně známé olympioničky
a rychlobruslařské kolegyně
Karolína Erbanová a Kateři-
na Novotná. Ta je navíc záro-
veň letošní místrýní Evropy v
disciplíně zvané short track.



Pokraěování na straně 2

POOTROKOVlCKÉM OVÁLE ISE PROHÁNĚLASÁBÚKOVÁ Střelec z Modré byl
zproštěn obžaloby
Rozsudok neviny včera s do-
flnltlvnl pllltlloHlť potvrdil
VI'('hnl HOlld v Olomouci La-
dllllrtvll 1{"lovl1. .Jlrtkova na
1)(lt'lnHlttl, MII~ byl obžalova-
uy 1. tollo,:>'(I m('1 před třemi le-
tv pOHII'Illlt v Modré na Uher-
Iwlll'lullAťHlw podnikatele z

Mlltlll1ir nu LLodonínsku. Pro-
ti Kuíovi však bylo tak málo
důkazů, že olomouckému
soudu nezbývalo nic jiného
než potvrdit rozsudek kraj-
ského soudu. (šar) •••4
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ln-line bruslení
Mistrovství republiky
v Otrokovicích vyhrála
MartinaSáblíková ...3

Ladislav Smoljak
navždy odešel
Zemřel spoluautor
Járy Cimrmana

12 KČ / PŘEDPLATNÉ 10

Dálniční síť ke- Zlínu už letos
Otevření komunikace má pomoci i rozvoji
cestovního ruchu v regionu
HANA MINAŘÍI<OV Á

Zlínsko - Zlín se už za necelé-
ho půl roku dočká napojení na
dálniční síť. A to díky otevře-
ní rychlostní komunikace
R55, která povede od Otroko-
víc a u Hulína naváže na dál-
nici Dl. Potvrdila to mluvčí
Řodltolstv] silnic: II dnlnlc
Mnrt lnu vrlpl'nilwvo.

"Stllvhll .II' \t'lIllM 1If't'cI clo

končením. Termín zprovoz-
nění je letos na podzim,"
uvedla Vápeníková.

Ještě Ion i v březnu se při-
tom počítalo s tím, že bude
otevřena až na konci roku
2011. "Měli jsme štěstí a díky
hned několika faktorům šly
práce mnohem rychleji, než
SP očoknvnl», 7.11 PľVI' HP pocta
f'llo slnvhu I':III1(\.IItVt"tIHII \':II
dl'lIl1t'l MI' ('(·IV Jll'oll'll\ doht'!'

nastartoval a vše ze začátku
běželo nad očekávání dobře,"
vysvětlila Vápeníková.

Zmínila, že projekt zatím
stál přes dvě miliardy korun,
další tři a půl miliardy pak
ještě budou potřeba na jeho
dokončení. .Dofínancování
stavby máme zajištěné, takže
nedostatek .peněz opravdu
nernůže dokončení rychlostní
komunikace ohrozit," ujistila
mluvčí. .Jedlné, co by mohlo
otpvl'pnl trochu orldňlít, J(I
lloptllllllvt'l pll!'IIsl. .Vvtrvn)
dllAt{l !lIIHt(\Vlllt stllvhll do

skluzu. Dnes je staveniště
úplně pod vodou, museli jsme
odtamtud stáhnout i stroje.
Což znamená, že práce jsou
značně omezeny," pozname-
nala Vápeníková.

Otevření rychlostní komu-
nikace R55 je významným
krokem dopředu pro Zlín,
který tak získá téměř přímé
napojení na dálnici. Kraj by
měl být díky silnici více kon-
kurenceschopný. Užitek z to
ho prý hudl' ml! jak aoukro
lIlý, tnlt I Jlodnlltllh·IHllý RolI
tOI'. "L1c1(~'/. l'l'lt'l J'('III.hlllty tl'(1'

budou mít snazší se k nám do-
stat, takže by to mělo mít
kladný vliv i na rozvoj zdejší-
ho cestovního ruchu,' vysvět-
lil náměstek hejtmana Jin-
dřich Ondruš, Otevřením R55
podle mluvčího kraje Milana
Plesara snahy úřadu o další
výstavbu silnic dálničního
typu nekončí. "Budeme nadá-
le dělat vše proto, aby se co
nejdříve podařtlo dobudovat i
rychlostní komunikaci H4!l.
Wi/i.II'.IIlIl.lndnllll z knmínků v
moznlco." tn\tll'lpH/lI'.
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Otrokovice: Sáblíková je opět zlatá
Mistrovství republiky v jízdě na kolečkových
bruslích zavítalo v sobotu do Otrokovic
(lI\[3R I ELA DVORNfl<oV A----
Utrokooice - Přes dvě stovky
11l·line bruslařů se v sobotu
prohánělo po čtyřsetmetro-
V(11I1ovále v Otrokovicích.
Zuvltoli na mistrovství re-
puhllky v tomto moderním
portu,
PI'O sportovce i pro diváky

hylu velkým lákadlem přede-
vstm účast třech olympioni-
c'lc Mezi nimi nechyběla čer-
tvn dvojnásobná olympijská

vll{lzkll Martina Sáblíková.
'1'11 uochala své soupeřky da-
lc'lw Zll sebou, a s přehledem
tuk ztskala titul místryné
('''HII(ll'cpubliky.

,,1'I'N~tože závod je docela
unrucný, je tady skvělá atmo-
ľ{l(·u. Fandí i ti nejmenší,"
vlll'Ha se rychlobruslařka

IIIC'zl jednotlivými disciplí-
IIUIIII.Spolu s ní se v sobotu na

start postavily Kateřina No-
votná a Karolína Erbanová.

Mistrovství České republi-
ky uspořádal otrokovický
Speedskating club. "Pro pří-
chozí to byl neskutečný záži-
tek. Je to totiž krásný prostor,
na který je vidět ze všech
stran," poznamenal jednatel
klubu Marcel Nemček. Na
stadion zavítalo okolo tisí-.
covky lidí a během celého dne
zaznělo dohromady sto šest
startovních výstřelů.

Celý sportovní den započal
narozeninovou gratulací nej-
známější závodnici Martině
Sáblíkové a poděkováním je-
jímu trenérovi Petru Nová-
kovi z úst starostky Otrokovic
Radoslavy Matuszkové. Poté
už následovaly rozjíždky jed-
notlivých disciplín víceboje.

"Protože se registrovaly ví-
ce než dvě stovky závodníků,

BÝT CO NEJLEPŠí. Své fyzické možnosti si vyzkoušely dvě stovky
soutěžících. Foto: Deník/ Gabriela Dvornfková

Video z akce naJdete na www.zlinskydenllc.cz

startovalo se téměř každé tři
minuty," vyčíslil Nemček.
Přestože se tentokrát nejelo
na ledě, byla jasnou favorit-
kou celého mistrovského do-
poledne rychlobruslařka

Martina Sáblíková. "Martino,
jedm Martina, Martina!" ozý-
valo se při každém Jejím star-
tu z publika. Když pak sou-
peřkám ujela o několik desí-
tek metrů, zaburácel jeden z

fanoušků: "Tý jo, ta jim dala
celej vagón!"
. V odpoledním programu
pak odjely své závody další
kategorie. "Nechyběli začá-
tečníci, juniorky, junioři, fit-
ness pro ženy a pro muže a ta-

.ké rodinný závod," vyjmeno-
val Nemček. Pro občerstvení
a zabavení dětí byly na stadi-
onu připraveny stánky s dob-
rotami, soutěž na rotopedu či .
trampolína.

"Přestože sám jsem si byl
vědom drobných organizač-
ních nedostatků, zatím se ke
mně donesly jen kladné reak-
ce. Velmi dobře hodnotil so-
botní závody také tým okolo
Martiny Sáblíkové," prozra-
dil své první dojmy Marcel
Nemček. Pořádající
Speedskating club Otrokovi-
ce teď podle něj čeká zhodno-
cení celé sportovní události,
navrácení zapůjčených věcí a
vyúčtování. Další, o něco
menší závod, pak přijde na
řadu v srpnu.

ychlobruslařka Martina Sáblíková:

olega se asi dlouho nevyspí Výsledky Mistrovství ČR
v in-line bruslení na silnici 2010:
Seniorky (18 teta staršO:

Senioři (18 let a staršO:

Junlofl A 06-17 let):

.l&1li ••••• (14.111101
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NAOKRAJ

Je to machr,
se vším všudy •••

Gabriela
Dvorníková

redaktorka

Když jsem se dozvěděla, že
budu dělat rozhovor s Marti-
nou Sáblíkovou, sevřelo se mi
srdce. Jednak jsem jí při
olympiádě fandila jako blá-
zen, což asi všichni, ale pře-
devším jsem pocítila strach z
tolik cílevědomého, houžev-
natého a úspěšného člověka.
Jaká asi bude? Nestihla za
těch pár měsíců slávy zpych-
nout? Nebo naopak, nebude
příliš soustředěná na závodě-
ní? Když jsem přišla na stadi-'
on a Martina s přehledem zví-
tězila ve své první disciplíně,
všechno se vyjasnilo. Ta skvě-
lá "holka" si při krátkém od-
počinku na trávníku stihla
nejen mile a otevřeně popoví-
dat se mnou. Dokázala při tom
podepsat nejméně čtyřicet
dětských ruček a kartiček. A
když jsem odešla a děti ob-
stoupily dráhu, dojela si tahle
"moc milá holka" pro titul
mistryně republiky.

čtSLODNE

00



BRuSlAŘsKA KRÁLOVNA. Zlatá oIympionička Martina Sáblíková mezi rozdáváním úsměvů a podpisů fa-
nouškům dokázala vybojovat titul mistryně republiky. Foto: Deník/ Gabriela Dvorníková

Otrokooice - Přestože olym-
pijská vítězka Martina Sábli-
ková startovala na otrokovic-
kých závodech hned ve třech
disciplinách, našla si při od-
počinku čas na autogramy
pro děti i krátké popovídání.
Jak se vám dnešní závody líbí?

Je to tady docela dobrý.
Krásně vyšlo počasí, je teplo a
neprší, Taky je tady skvělá
atmosféra. Hodně lidí fandí, a
co se mi líbí nejvíc, žemezi
nimi nechybí ani ti nejmenší.
Závody jsou jinak celkem ná-
ročné. Teďmám za sebou pě-
tistovku a čeká mě patnáct set

metrů a pět kilometrů. Ke
všemu jsou navíc rozjíždky,
Váš týmový kolega při jedné z nich
ošklivě upadl. Jak takový pád na ko-
lečkových bruslích bolí?

Mohlo to být způsobeno
například tim, žeje na startu
hodně lidí. Bolí to ale strašně.
Nejhoršíjsou právě odřeniny,
když setrvačností jedete ně-
kolik metrů v leže po asfaltu.
Kolega má sedřenou celou
nohu i rameno. Myslím, že se
chudák dlouho pořádně nevy-
spí.
Zamlouvá se vám otrokovický ovál?

Je moc pěkný. Unásve

Žďáru máme taky takový, ale
kratší. Tento má navíc vý-
borný asfalt, na kterém se
skvěle jede. Vzhledem k tomu,
kolik tu závodí lidí, bych
možnájen uvítala, kdyby byl
malinko širší.
Jaký máte plán na neděli?

To už budu doma a tréno-
vat. Koncem června mě čekají
závody na kolech, tak do toho
budu muset trochu šlápnout.
Zatím mám v tréninku najeto
asi dvě stě padesát kilometrů.
Samozřejmě potrénuju i v po-
silovně, na bruslích a taky si
sem tam zaběhám. (gad)

Diváci viděli urputné souboje
Otrokooice - Čtyřsetmetrový
ovál na stadionu v Otrokovi-
cích přilákal na sobotní mis-
trovský závod nejen přes dvě
stovky bruslařů, ale také tis-í-
covku fanoušků a zvědavců.

"Vzal jsem sem šestiletého
syna, ať se podívá, co všechno
se dá na bruslích dokázat. Je-
ho samotného na nich totiž
právě teď začínám učit," po-
dotkl šestatřicetiletý Milan
Burda ze Zlína. Sám prý jezdí
na in-linových bruslích asi tři
roky a moc si tento styl sportu
i relaxace oblíbil. "Tady dnes
vidíme urputné souboje, ale
bruslení je nádherné přede-
vším po cyklostezkách letní
krajinou," zasnil se.

Se svými dvěma kamarád-
kami si sobotní dopoledne
zpestřila fanděním také jede-
náctiletá Kristýna Tejnská z
Otrokovic. "Samy chodíme
taky bruslit, takjsme se přišly
na sportovce podívat. Marti-

na Sábliková jede moc dobře,
držíme jí palce," vzkázala
domácí fanynka.

Přímo si zazávodit naopak
přijel Jan Stodola z Prahy (na
snímku). "Dnešní závod mě
láká samozřejmě především

tím, že jde o mistrovství re-
publiky. Tady v Otrokovicích
se ale jezdí v sezoně každý
měsíc a závody bývají velmi
pěkné a dobře zorganizova-
né," svěřil se sportovec, který
v sobotu naskočil v kategorii
Muži nad 40 let. "Na bruslích
přitom jezdím už takových
patnáct let, " dodal.

Na svého manžela, který
stál v sobotu na startu katego-
rie seniorů nad padesát let, se
až z Bratislavy přijela podívat
Zuzana Ingeliová. "Chtěla
jsem ale vidět i samotnou tuto
akci jako takovou. Moc se mi
tady líbí. Je tu krásné pro-
středí, skvělý výhled na
dráhu a vyžití pro děti," ne-
šetřila návštěvnice ze Sloven-
ska slovy chvály. Sama si prý
neuvědomuje, že by podobný
ovál jako v Otrokovicích byl
někde ve slovenském hlav-
ním městě. (gad)

Foto: Deník/Gabriela Dvorníková
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