
Program návštěvy Zlínského kraje : 

 
 
1. den cesty – středa 4. září 2013 

 
10:40    Příjezd ke Krajskému úřadu Zlínského kraje (Baťův mrakodrap 21) 

(třída Tomáše Bati 3792) 

 
            Přivítání prezidentského páru hejtmanem kraje panem Stanislavem Mišákem a paní  
            Pavlou Mišákovou  

            (před budovou úřadu) 
 
11:05    Setkání prezidenta republiky a paní Ivany Zemanové se členy zastupitelstva Zlínského  

            kraje 
            (Zasedací sál) 
             

 
12:05    Návštěva Baťova historického výtahu 
             

 
12:15    Příjezd k Baťovu institutu 
            (14. budova továrního areálu, Vavrečkova 7040) 

            Návštěva Baťova institutu – expozice „Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost“ 
            

Průběh: 

            1)      návštěva expozice historické obuvi (Obuvnického muzea) 
            2)      návštěva expozice strojů – výrobní linky (setkání s pamětníky, spuštění strojů) 
                     * fototermín  

            3)      vývoz produktů firmy Baťa  (mapa) 
            4)      návštěva expozice „Baťovský životní styl“  
                   

12:35    Setkání prezidenta republiky se studenty – účastníky projektu „Nejlepší podnikatelský   
            záměr“ 
            (Promítací sál) 

             
 
14:45    Příjezd ke Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť  

(Lesní čtvrť 1364) 
            Setkání se studenty Gymnázia 
             

 
16:05    Příjezd do sídla firmy Greiner packaging Slušovice 
            (Greinerova 54) 

           
 
16:20    Setkání se zaměstnanci firmy a občany Slušovic 

 
17:05    Příjezd na náměstí Míru ve Zlíně - setkání s občany města Zlína 
            (náměstí Míru) 

            * v případě nepříznivého počasí setkání proběhne v Městském divadle 
 
17:30    Konec setkání / přechod na radnici 

 
17:35    Příchod na radnici města 
            (náměstí Míru 12) 

            Slavnostní setkání s představiteli města Zlína 
            (Obřadní síň) 
          

 
 



2. den cesty – čtvrtek  5. září 2013 

 
11:15    Příjezd prezidenta republiky do Valašských Klobouk  
            (Smetanova ulice) 

            * fototermín 
            Setkání s představiteli města 
            (Zasedací sál podnikatelského centra) 

           
 
11:50    Setkání s občany města Valašské Klobouky 

            (Masarykovo náměstí) 
            * v případě nepříznivého počasí setkání proběhne v Kulturním centru 
 

12:50    Příjezd k sídlu firmy KOVAR v Leskovci u Valašské Polanky 
            (Leskovec 212) 
           

 
13:15    Prezentace výrobků společnosti  

(vnitřní dvůr) 

             
            Setkání se zaměstnanci 
 

15:25    Příjezd do areálu Vsetínské nemocnice 
            (Nemocniční 955) 
            Setkání s představiteli nemocnice a dalšími osobnostmi – diskuze  

            o krajském zdravotnictví 
            Návštěva budovy Interny 
 

 
16:30    Příjezd k Městskému úřadu 
            (Svárov 1080) 

            Setkání s občany města Vsetína 
            (prostranství před Městským úřadem) 
 

17:05    Setkání s představiteli města Vsetína 
            (Obřadní síň) 
            

 
18:20    Příjezd na Svatý Hostýn  

(k bazilice) 

            Návštěva baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
             
 

19:10    Příjezd do Kroměříže 
            (Velké náměstí) 
             

            Setkání s občany města Kroměříže 

 

3. den cesty - pátek 6. září 2013 

 
10:45    Příjezd do Uherského Brodu – do areálu České zbrojovky Uherský  
            Brod  

            (Svatopluka Čecha 1365) 
            
 

11:25    Prezentace výrobků společnosti  
(hlavní hala budovy 71) 

             



 

11:35    Setkání se zaměstnanci  
(hlavní hala budovy 71) 

 

12:05    Příjezd do Uherského Hradiště  
(Masarykovo náměstí) 

            Setkání s občany 

 
12:40    Setkání s představiteli města 
                        (Obřadní síň) 

            
 
13:15    Tisková konference prezidenta republiky k  ukončení návštěvy Zlínského kraje  

            (sál Rady města, 3. patro) 
 
 


