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noviny, které píšete sami ...

DALŠÍ MONSTRUM VE STARÉM MĚSTĚ S PODPISEM KDU-ČSL

ÚVOD K TÉMATU HŘÍCH A POLITIKA

BETONOVÉ MONSTRUM

Na březnovém Zastupitelstvu města ozná-
mili zástupci KDU-ČSL snahu o realizaci dal-
šího megalomanského projektu.

V době, kdy ještě nemáme dostavěný kostel 
a musíme jeho výstavbu financovat z  našich 
městských finančních prostředků, chtějí li-

dovci v areálu Rybníčku začít budovat městský 
zimní stadion.

Jaký je váš názor na potřebu vybudování 
zimního stadionu ve Starém Městě – vydělá 
si alespoň na svůj provoz, nebo to bude další 
černá díra pro městskou kasu?

Potřebuje Staré Město vlastní zimní sta-
dion, když máme další např. v  Uherském 
Hradišti?

Děkuji za váš názor,
Ing. Michal Jakšík, ODS

člen Finančního výboru Zastupitelstva města

Je to snad od Boha nějaký rozmar, že ne-
návidí hřích? Jistě ne. Bůh stvořil člověka ke 
svému obrazu a přál si, aby si navzájem ro-
zuměli. Hřích však zničil vzájemné přátelství 
člověka k Bohu a lidem. Hřích útočí na lidi 
nenápadně. Nejprve si člověk naivně myslí, že 
si s hříchem jen zahrává, ale nakonec si hřích 
hraje s bezmocným „slepým“ člověkem.

Bible je plná příběhů a citátů, varujících 

před následky hříchu, ale jejich pořadí v ní 
nenalezneme. Na konci šestého století papež 
Řehoř Veliký rozdělil hříchy do sedmi hlav-
ních skupin: Pýcha, Hněv, Závist, Nečistota, 
Obžerství, Lenost, Lakomství. Všechny jsou 
tak provázané, že dopustí-li se člověk jedno-
ho, brzy spadne do několika dalších. Příčina? 
Člověk opustil lidi a stal se otevřený pro kaž-
dý zničující hřích.

Pokud pak takový člověk nemá sebereflexi 
a myslí si, že je ten nejlepší na svém místě přes 
to, že již nemá podporu lidu, je ztracen.

V následujících článcích si  rozebereme 
všech sedm hlavních hříchů, a je na každém  
z nás, k čemu si myšlenky přiřadíme.

Michal Ryška,  
podnikatel

Reaguji na článek o stavbě kostela. Myslím, 
že se všichni shodneme na tom, že je třeba 
kostel co nejdříve dostavit a zkolaudovat. 
Následně upravit i okolí tak, aby sloužilo ke 
svému účelu. Je to stavba velkého formátu a 
architektonicky ani kulturně se sem vůbec 
nehodí. Kdyby se měl důsledně dodržovat 
památkový zákon, tak by padlo hodně žalob 
a nikdy by se s projektem takového rozsahu 
nezačalo. Jenomže se  zodpovědní báli o své 
místečka, tak zavřeli oči, přitom měli povin-

nost vše ohlásit. Ale to je již s křížkem po  
funuse.

Vybralo se mnoho peněz a ještě mnoho to 
stát bude. Ptám se, zda vůbec a kdy kostel těch 
5 lidí, co se tam stále kutá jak permoníci, do-
staví? Lidi, kteří bydlí v okolí již hodně let, ob-
těžuje dennodenní hluk a prach ze stavby a ko-
nec je v nedohlednu. Ptám se proč na takovou 
stavbu nenajede firma co má na to kapacity a 
nedokončí ji v časovém horizontu 2 let? Co 
dělá stavební úřad? Kdo stavil rodinný dům 

přece dobře ví, že mu banka nepůjčí peníze 
pokud nebude mít finanční plán a nedostaví 
v daném termínu. Tady se pouze lijí peníze 
do bezedné studny a jsou to peníze nás všech, 
které mohly být účelněji využity. Kdo provádí 
kontrolu investic? Komu patří pozemky na 
kterých se staví? Pokud obci, proč si nena-
jde jiného investora, který stavbu dokončí?  
Atd...

Ing. Luboš Mazůrek

Vážení Staroměšťané, 
přicházíme za Vámi s již druhým vydáním Zpravodaje občanů Starého Města. Vydání prvního čísla vzbudilo 

veliké pozdvižení. O Zpravodaj i web www.staremesto.cz se začali zajímat občané i novináři. Lidé začali diskutovat 
k publikovaným tématům a psát články. Někteří staroměstští politici začali tuto iniciativu nazývat předvolební kampaní 

a místo zabýváním se závažnými tématy celou iniciativu bagatelizovat. Posláním Zpravodaje je rozpoutat diskuzi mezi občany 
Starého Města o tématech, která je zajímají, trápí a chtějí na ně znát odpověď. Nenechme se tedy umlčet, máte-li další témata, která 
chcete mezi lidmi rozdiskutovat, zapojte se do psaní článků a diskuzních příspěvků na www. staremesto.cz

Z diskuzí již vyplynuly některé zajímavé podněty, například:
• Je ve Starém Městě dostatek odpočinkových zón?
• Měl by být nasvícen přechod pro chodce na ulici Brněnská?
• Potřebujeme ve Starém Městě ledovou plochu, nebo se opět jedná o megalomanský pomníček politiků?
• Překročil již podomní prodej ve starém Městě únosnou mez?
Nejen těmito tématy se v nynějším vydání Zpravodaje občanů starého Města zabýváme.

redakce

DISKUZE | NÁZORY | KOMENTÁŘE | ANKETY | HLASOVÁNÍ

WWW.STAREMESTO.C Z
OFICIÁLNÍ WEB OBYVATEL STARÉHO MĚSTA



STRANA 2 ČERVENEC 2013    |    ČÍSLO 2

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE VE STARÉM MĚSTĚ
Na jednání Finančního výboru Zastupitel-

stva města jsem předložil návrh zákazu podo-
mního prodeje na území Starého Města podle 
§18 odst. 3 živnostenského zákona, který nám 
tuto kompetenci umožňuje.

Současný stav je dle mého mínění neu-
držitelný. Prakticky denně především v do-
poledních hodinách po našem městě chodí 
neprofesionální a vlezlí prodejci vnucující za 
pomocí lží, vystrašování a výhrůžek nejčastě-
ji změnu distributora elektřiny a plynu, nové 

telefonní tarify a různé „zázračné“ zboží po-
chybné kvality. 

Především starší lidé nemohou být a nejsou 
rovnocenným partnerem v  jednání hlavně 
s  těmi   prodejci, kteří při oslovení spotře-
bitele doma či na ulici zneužívají momentu 
překvapení a  horšího právního povědomí 
spotřebitele. Obchodní zástupci a dealeři 
různých společností jsou pečlivě proškoleni 
a znalí nejrůznějších klamavých i agresivních 
obchodních praktik. Spotřebitelé v takové si-

tuaci nemají čas ani znalosti potřebné k tomu, 
aby se jim mohli postavit. Pod tlakem okol-
ností a v psychickém presu pak často pode-
píší smlouvu, kterou by za běžných okolností 
a s rozmyslem nikdy nepodepsali. Přitom ta-
kový podpis pro ně může mít velmi neblahé 
důsledky. 

Ing. Michal JAKŠÍK
člen Finančního výboru Zastupitelstva města

Jaké jsou vaše zkušenosti s podomním prodejem? Zapojte se do diskuze na webu Zpravodaje www.staremesto.cz

NÁPAD MAMINKY PRO MAMINKY

ČTENÍ STAROMĚSTSKÝCH NOVIN

Dobrý den, nejdříve chci panu Michalu 
Ryškovi poděkovat za jeho iniciativu a odva-
hu napsat to, co si spousta z nás myslela, ale 
bála se říct nahlas. Chci reagovat na článek 
paní Jitky – maminky na mateřské dovolené. 
Sama jsem jednou z nich a naprosto souhla-
sím. Říkali jsme si s manželem, že místo Kos-
tela svatého ducha, tam mohl být příjemný 
parčík s lavičkami, stromy, možná jezírko ... 

no bohužel, to už se stát nemůže. Ale někde 
jinde ano. Co třeba za hřbitovem, je tam do-
cela velká volná plocha, nevyužitá. Nebo na 
střední zemědělské škole. Nějaké hezké místo 
by se určitě našlo. Taky se mi zdá, že město 
moc nepodporuje volnočasové aktivity prá-
vě pro maminky s malými dětmi, které ještě 
samy žádný kroužek navštěvovat nemůžou. 
Ano, je tady sice Čtyřlístek, ale funguje ve vel-

mi omezeném časovém harmonogramu. Na 
škodu by nebylo udělat něco jako mamkavár-
nu, ale otevřenou po celý den, ne jednou za 14 
dní 3 hodiny. Místo, kam můžeme zajít kdy-
koliv během dne, dát si kafe, dítě si pohraje... 
Něco jako dětský koutek. Staré Město je veliké 
dost a maminek tu není málo.

Eva, 
maminka na mateřské dovolené

Usnesení ze 47. Zasedání Zastupitelstva 
města Staré Město ze dne 18. 3. 2013 „Žádost 
o náhradu měsíční odměny za nečerpanou 
dovolenou“ u starosty p. Bazaly a místosta-
rosty p. Maliny je předmětem mnoha diskuzí 
mezi občany Starého Města.

Schválení Zastupitelstvem je věcí samozřej-
mou a téměř povinností. Jen velmi odvážný 
jedinec by nesouhlasil a hlasoval proti. Se 
zlou by se pak potýkal.

Občané si kladou otázku, proč máme mís-
tostarostu, zástupce starosty, když starostu 
nemůže zastupovat. I v registraci každého 
subjektu musí být uveden zástupce s pod-
pisovým právem a možností rozhodování a 
zodpovědného jednání. Je neuvěřitelné, že za 
funkční období 2011 a 2012 starosta a mís-
tostarosta nečerpali dovolenou a žádali o její 
proplacení, což bylo zastupiteli doporučeno  
a schváleno. Je to shoda, nebo náhoda, že ani 
jeden nepotřeboval vyřizovat osobní záleži-
tosti a rodinné věci? Je neuvěřitelné, že celou 
dobu nevěnovali čas osobním a soukromým 
zájmům. Takové řešení lze přijmout v přípa-
dě, že své osobní a soukromé záležitosti řeší 
v době pracovní a pak může vzniknout po-
dezření, že své úřední postavení využívají ve 
svůj osobní a soukromý prospěch.

A takové řešení může být i v případě při-
dělování zakázek, kdy starosta i místostaros-
ta provádí opravy a stavby svých rodinných 
domů.

Zdůvodnění, že se zúčastňují organizo-
vaných oslav a kulturních nebo sportovních 
akcí je velmi pochybné a tyto akce jsou ve 
většině případů ve dnech volna a příp. svát-
ků. Každá akce je organizována společenskou 
organizací nebo skupinou, jejími představi-
teli a vedoucími a dobrovolnými občany pro 
tuto spolupráci. Slušností těchto zástupců je, 
že představitele obce nebo města na akci po-
zvou, ale toto je příležitost pro jejich reklamu 
a zviditelnění. I v těchto případech je možnost 
omluvy nebo zastupování. Další argumenta-
ce, proč nedoporučit proplacení nečerpané 
dovolené je v tom, že každý občan vyřizuje 
své osobní záležitosti v úřední dny, které jsou 
stanoveny. Pokud se starosta a místostarosta 
necítí být občany, ale někým nad nimi, pak 
nemohou požadovat, aby je právě tito občané 
volili a dávali jim hlasy při volbách.

Služba veřejnosti a občanům je také sou-
částí „SLIBU“ a určitě v textu slibu není psá-
no tuto službu zneužívat ve svůj prospěch  
a zájmy.

Výhody, které státní úředníci ze své služby 
mají, jsou rozsáhlé a někdy až neomezené. Je 
nutné je však využívat v rámci zákonů a pra-
videl tak, jak se musí chovat každý řadový ob-
čan. Musí si být vědomi, že svou činnost pro-
vádí za účasti občana, daňového poplatníka a 
v neposlední řadě voliče.

Protesty starostů obecních a městských 
úřadů na možnosti kontroly nad jejich čin-

ností potvrzují, že nemusí být všechno v prů-
hledné, čisté a veřejnosti dostupné.

Vliv stranických programů by měl být vli-
vem ve prospěch občanů a veřejnosti a ne pro 
skupinu jednotlivců, sdružených v politickém 
uskupení.

Je načase požadovat zveřejnění a otevře-
nost veřejné správy ve všech položkách, hlav-
ně ve věci odměňování, poskytování odměn 
a využívání finančních prostředků na konané 
akce. Ovšem ne celkovou částkou, ale po-
drobně a srozumitelně.

Občané například dosud nevědí, že něko-
lik let „DAROVALI“ Římskokatolické církvi 
– farnosti St. Město několik milionů korun a 
že stavbu kostela financuje město Staré Měs-
to pod vedením členů KDU-ČSL, kteří jsou 
početně v Zastupitelstvu v převaze. Na straně 
druhé vedení města a zastupitelstvo sjednává 
mnohamiliónové půjčky u bankovních spo-
lečností a tyto půjčky nejsou určitě s nulovým 
úrokem. I takové informace by bylo vhodné 
zveřejnit, aby občan byl řádně informován – 
má na to zákonný nárok. A to se netýká je-
nom stavby kostela, ale i dalších aktivit pod-
nikatelských, jako např. Školní hospodářství  
a podobně. Za pravdu se nemusí nikdo stydět 
ani nemusí mít strach a obavy, když je všech-
no v pořádku.

Článek jsme obdrželi od anonymního přispě-
vatele dopisem do schránky.

NEMÁTE PŘÍSTUP K INTERNETU? Své podněty posílejte na adresu redakce: 
Michal Ryška, Velehradská 2162, 686 03  Staré Město
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PAPRSKY NADĚJE

AKTUÁLNÍ STAV A PŘÍKLADY AUKCÍ ENERGIÍ

Dobrý den, obracím se na vás se žádostí  
o pomoc. Pomůžete mi prosím s mým těžkým 
životním údělem? Zasílám stručné informace 
o mě a občanském sdružení Paprsky naděje, 
které bylo založené na moji podporu. Po úra-
ze jsem zůstal zcela ochrnutý a bezmocný na 
invalidním vozíku. Veškeré dostupné infor-
mace včetně fotografií, textových informací 
a příslušných povolení k veřejné sbírce jsou  
k dispozici na webových stránkách občanské-
ho sdružení www.paprskynadeje.webnode.cz

Občanské sdružení Paprsky naděje se mi 
snaží co nejvíce pomoci v hrazení nezbyt-
ných každodenních výdajů, léků, rehabilitací, 
kompenzačních pomůcek a dalších činností. 
Tyto náklady by si sdružení nemohlo dovolit 

nebýt lidí ochotných pomoci. Většinu nákla-
dů bohužel nehradí žádná pojišťovna a tak 
jsem odkázán pouze na pomoc státu, které 
se nedostává v potřebné míře. Situace se stále 
stupňuje a proto jsem byl nucen společně s 
přáteli založit občanské sdružení aby byla ale-
spoň nějaká možnost pomoci. Shromažďo-
vání finančních prostředků je velice obtížná  
a náročná záležitost a bohužel naše skromné 
možnosti a lidské zdroje nestačí na její do-
hlednou realizaci. Proto se obracím o pomoc 
na širokou veřejnost a z tohoto důvodu kon-
taktuji i vás, aby byla alespoň nějaká možnost 
pomoci.

Náklady si samozřejmě nemohu dovolit, 
vzhledem k výší invalidního důchodu 3265 Kč.

A proto vás chci tímto požádat, zda by jste 
mě mohli podpořit (dle Vašeho uvážení a 
možností) nejlépe finančním darem, alespoň 
symbolickou částkou každá koruna určitě 
pomůže. Naše občanské sdružení je schopné 
vystavit darovací smlouvy k daňovým úlevám 
a další náležitosti. Popř. lze dohodnout i jiné 
formy pomoci, třeba věcným darem.

Rád vám odpovím na jakékoliv dotazy:
tel: 731 039 741
paprskynadeje@seznam.cz

S pozdravem a poděkováním za Vaši odpo-
věď, za sebe a občanské sdružení, 

Jaroslav Vrúbel.

Zájem o elektronické aukce energií proje-
vilo už přes 160 měst, městských obvodů a 
obcí. Zájem občanů i firem roste. Aukce se 
konají měsíčně a pokaždé jde o větší počet 
odběrných míst. Průměrná úspora se pohy-
buje mezi 15 až 25 procenty. Jedná se o ne-
regulovanou složku ceny energie – elektřiny 
to je cca 40 a u plynu až 80 procent z celkové 
platby. Zbytek tvoří poplatky za obnovitelné 
zdroje a distribuci, které stanoví Energetický 
regulační úřad.

Středočeské Říčany letos v březnu hro-
madným nákupem energií svým obyvatelům 
ušetřily 16,5 % ceny elektřiny a téměř 30 %  
z  ceny zemního plynu. Domácnosti v Praze 

6 prostřednictvím aukce dohromady zajistily 
úspory 30 % u elektřiny a 22 % z ceny zem-
ního plynu.

Podobné aukce proběhly v květnu na Zlín-
sku a Ostravsku. Zapojilo se cca 1700 domác-
ností z 24 měst a obcí. Další aukce se připra-
vují v Berouně, Příbrami, Jičíně, Karviné, ve 
Vsetíně, Vysokém Mýtě a České Třebové.

V povodí Berounky se spojilo osm měst 
i obcí a do chystané aukce zapojilo více než 
800 rodin. Šanci zapojit se do aukce však mají 
všichni. Lze sloučit požadavky domácností  
z různých měst a obcí napříč ČR.

Bohužel, největší dodavatelé a prodejci 
energií o dodávky sloučeným domácnostem 

v elektronických aukcích zatím nesoutěží. 
„Zatím o účasti v těchto aukcích neuvažu-
jeme. Pro účast v aukcích na elektřinu jsme 
limitováni legislativně, neboť naše postavení 
dominantního dodavatele neumožňuje nabí-
zet jiné ceny pro vybrané zákaznické skupiny, 
kterými jsou například účastníci aukcí,“ sdělil 
mluvčí ČEZ Jan Pavlů.

Aukcí se pak nezúčastní ani společnost 
RWE. „Jejich pořadatelé požadují za účast 
provize, ale na druhou stranu nejsou schopni 
a ochotni garantovat počty zákazníků a obje-
my dodané energie,“ uvedl mluvčí RWE Mar-
tin Chalupský.

zdroj Internet

REVERZNÍ AUKCE NA ENERGIE  
I PRO DOMÁCNOSTI

OMEZENÍ JÍZDY 
KAMIONŮM

Města a obce v posledních měsících mají 
možnost svým občanům vyjít vstříc i v dal-
ších oblastech – společná elektronická re-
verzní aukce na nákup elektrické energie a 
zemního plynu. Podstata je ve spojení více 
domácností v rámci města dohromady, které 
společně pod záštitou radnice vypíšou reverz-
ní aukci na energie a tak díky většímu objemu 
dosáhnou významných úspor.

Výhody pro občany
• Ušetřené peníze do rodinného rozpočtu 

v řádu desítek procent oproti stávajícímu 
stavu.

• Bezplatné poradenství odborníků na 
výběrová řízení, revize smluv, podrobný 
průzkum trhu.

• Nezávaznost procesu, možnost volby 
dodavatele i po aukci.

• Právní a administrativní servis při  
přechodu k novému dodavateli.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 
AUKCÍ ENERGIÍ V OKOLNÍCH 
MĚSTECH A OBCÍ

Elektrická energie
• Objem hotových výběrových řízení:  

828,3 mil. Kč
• Počet odběrných míst v jedné aukci: 1314
• Nejvyšší dosažená úspora: 30,3 %

Zemní plyn
• Objem hotových výběrových řízení:  

304,9 mil. Kč
• Počet odběrných míst v jedné aukci: 163
• Nejvyšší dosažená úspora: 30,7 %

Uvítali byste, kdyby městský úřad vypsal 
reverzní aukce i pro domácnosti?

Ing. Michal JAKŠÍK
člen Finančního výboru Zastupitelstva města

I přesto, že Staré Město má možnosti, jak  
efektivně odvádět dopravu z centra města, 
nevyužívá jich. Centrum města má slou-
žit občanům, nikoliv potřebám přepravců. 
Máme obchvaty z různých stran a přesto 
není před čerpací stanicí Shell a na křižovatce  
u Colorlaku značka průjezd nákladním vozi-
dlům zakázán – proč?

Možná bychom potom nemuseli uvažovat, 
kde je skutečné centrum města, protože ve 
většině měst patří radnice na náměstí, a cen-
trum náměstím je. Možná se jedná o kom-
plikované dlouhodobé vyjednávání, ale např. 
Slavkov u Brna díky obchvatu vydělal, dnes  
o problémech s dopravou nikdo neví. A jest-
liže budeme tvrdit, že to z nějakého důvodu 
nejde, tak ono to samo opravdu nepůjde.

Ing. Jan Houdek, ODS
člen Výboru partnerství Zastupitelstva města

Občasník „Zpravodaj obyvatel Starého Města“ vydává Michal Ryška nákladem 2600 ks • Uzávěrka příštího čísla je 30. září 2013. 
Články a fotografie publikujte přímo na www.staremesto.cz nebo posílejte na adresu: clanek@staremesto.cz
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Pátek / 5. 7. 2013 
09.00  MARLIN Cup (plážová házená - muži) BEACH arena
19.00  Svatý Pluk (rockový sbor) ADELL stage
20.15  Oficiální zahájení ADELL stage
20.30  JACKYE - host sopranistka Pavlína Senić ADELL stage
22.00  TABÁK (Kabát revival) ADELL stage

Sobota / 6. 7. 2013
08.00  ADELL Cup (plážový fotbal) BEACH arena
14.00  Moře zábavy s REC Group - dětský den 
 (kovozoo, soutěže, ekoatrakce) BEACH arena
18.00  Šlápni do toho s INFITNESS (alpinning) ADELL stage
20.00  P!NK Tribute ADELL stage
22.00  MONKEY BUSINESS ADELL stage

Neděle / 7. 7. 2013
09.00  ADELL Cup (plážová házená - ženy) BEACH arena
20.00  ARGEMA ADELL stage
18.00  (22.00) Lofoši STAROBRNO stage

Pondělí / 8. 7. 2013
16.00  Foosball open air (stolní fotbálek) BEACH arena
19.00  SALSA párty s TK Rokaso (výuka tanců) ADELL stage
18.00  (22.00) Děvčice (folková kapela) STAROBRNO stage

Úterý / 9. 7. 2013
16.00  Turnaj ve stolním tenise BEACH arena
20.00  Street 69 ADELL stage 
18.00  (22.00) V.S.P. Band STAROBRNO stage

Středa / 10. 7. 2013
16.00  Sahara RayService Open (pétanque) 
 FOLKLORNÍ VEČER S RAY SERVICE BEACH arena
18.00  CM Bálešáci, Soubor písní a tanců Dolina ADELL stage
19.30  CM Ohnica, FS Cifra a hosté ADELL stage
21.00  CM Harafica s herci Slováckého divadla ADELL stage
22.00  Muzicírování ve stanu (CM Harafica, CM Ohnica, CM Bálešáci) 
 STAROBRNO stage

Čtvrtek / 11. 7. 2013
16.00  ADELL Night (plážový volejbal - mixy) BEACH arena
20.00  REFLEXY ADELL stage
19.00  (22.00) Jiří Bartas (akustický koncert) STAROBRNO stage
 
Pátek / 12. 7. 2013
16.00  Muzikálový tábor (dětské pevecké a taneční vystoupení) ADELL stage
20.00  Metropolis ADELL stage
21.30  INEKAFE ADELL stage
18.00  (22.00) Kumpáni STAROBRNO stage

Sobota / 13. 7. 2013
08.00  ADELL Open (plážový volejbal) BEACH arena
14.00  Dětský den s Radiem Zlín (kouzelný karneval Jirky Hadaše, soutěže, 
 atrakce pro děti) BEACH arena
18.00  INFITNESS Open Air ADELL stage
19.00  Roztančený večer s Radiem Zlín (Alžběta Kolečkářová,
 Veronika Vrublová, Petr Ševčík, Kristýna Daňhelová) ADELL stage
22.00  Afterparty s Markem Tomanem a Filipem Bartkem ADELL stage

Neděle / 14. 7. 2013
08.00  ADELL Open (plážový volejbal - finále) BEACH arena
16.45  Oficiální ukončení ADELL stage 
17.00  TABÁK (Kabát revival) ADELL stage
18.00  Svatý Pluk (rockový sbor) ADELL stage

Hlavním cílem projektu je zapojení  
profesionálních i amatérských účastníků  
do některé z nabízených sportovních  
disciplín či soutěží. Touto činností chtějí 
pořadatelé systematicky podporovat pozi-
tivní přístup veřejnosti ke sportu, zejména 
v regionu Slovácko, vést účastníky spor-
tovních činností k dodržování základních 
etických a mravních pravidel, umožnit jim 
širokou informovanost v oblasti sportu  
a v neposlední řadě šířit a zdokonalovat 
sportovní aktivity u mládeže. Tyto cíle chtějí 
dosáhnout uspořádáním velké sportovní akce 
v samotném centru Uherského Hradiště,  
jelikož tato lokalita je pro zapojené účast-
níky velmi atraktivní a pro veřejnost nepře-
hlédnutelná.

Kromě zapojení široké veřejnosti do vol-
nočasových aktivit si akce klade za cíl získání 
finančních prostředků pro dobročinné účely.

Projekt Slovácké beachové léto vznikl  
z iniciativy místních nadšenců plážového 
volejbalu, kteří byli inspirováni podobnou 
akcí menšího rozsahu s názvem Klobucký 
plážák. Hned první ročník projektu předčil 
očekávání všech diváků i sportovců  
a z původně zamýšlené skromné akce  
se stala respektovaná sportovně 
společenská událost, která nemá v České 
republice obdoby.

Tkomcz
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